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 ה מ ד ק ה

 ןוטלשב עד?למה תוכרעמ בושחמ םוחתב המישרמ תוחתפתה הלח ןורחאה רושעב

 ךרדב תשמתשמ הנניאש ץראב תימוקמ תושר םויכ ןיא ,לארשיב ימוקמה

 ם?בטחמ תוכרעמ .תוללהנ?ימה היתומ?שמ ?יול?מל בשחמ יתורישב ?השלכ

 םיפוסמ תועצמאב ורבוח תויושר תורשע ;תולודגה םירעה לכב ונקתוה

 .םייותנ דוביע יתוריט תלבקל בושיח יזכרמל םיבשחמ-?ינימו

 םישלדח הנכת ירצומו םינותנ-ידסמ לע תוסטובמה תוינרדומ עדימ תוכרעמ

 רבוגו ךלוהה שומישה .ן?עקרקמהו םיטסכה ,ןיסולכואה ?מוחתב ולעפוה

 ש? וז ת?יבו?לה תוהתפתה דצב .םיתורישהו להנמה לוע??ל איבה םיבשחמב

 ע?יסמ ?לככ בשחמב תוימוקמה תויושרב השענש טעומה שומישה תא ןייצל

 ןוגכ תושלדח תויגולונכט לש תיט?אה הר?דחה תאו תוטלהה תלבק ךילהתב

 .הטלחה תוכמות תוכרעמו בשחוממה דרשמה ,םיבשחמ ורקימ

 שומלשב ןד "?פרגואיג סיסב לע םינותנ דוביע" תרבוחב ןושארה רמאמה

 ל?נברוא ןונכתל עייסמ ילככ ,ץיבגנול ריעב יפרגואיג םינותנ סיסבב

 .הרטשמה תדובעב ריווא יביתנ לע חוקיפו

 תלבק ךילהת תא רפשנ דציכ היגנפל תוסחייתה ש? ?ריאמ .ש לש נרמאמב

 .בשחמ תרזעב ילאפיצינומה להנימב תוטלחהה

 רואיתב דקמתמ "?מוקמה ןוטלשב עדימ תוכרעמ תלעפהו ןונכת" רמאמה

 תוכרעמ תלעפהו ןונכתב תפדעומה השיגכ רזובמה םינותנה דוביע תעיג

 .לארשיב ימוקמה ןוטלשב עדימה

 הינעירבב קסמל תרבח לע רקחמה ?אצמימ ם?מתוח תרבוחב םירמאמה תא

 .?מוקמה ןוטלשל םיבשחמ ורקימה תסינכ לש תוכלשהה לע
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 *ץיב-גנולב יפארגואיג סיסב לע םינותנ דובלע

 מ ב * ה"וד

 9 ךרואל ךשמתמה - ךוראה המי ףוחמ הל אב ,הינגרופילאק ,ץיב-גנול ריעה לש המש

 .תללוח ם?-תפש לש םירטמוליק

 םלמה טרופס ירחוש .הנתפמ לעש טקשה סוניליקואה ןמ תלעות הקיפמו תינהנ ץיב-גנול

 ,הייחשב ,הריתחבו ץורימ-תוריסו תוישרפמ טישב קוסעל רופס-ןיא תויורשפא ןאכ ואצמל

 .םתאנהל ףוחה לע ףזתשהל ןבומכו םימ יקסב

 לש םלרפסמה ךמס לע .ץיב-גנול למנ לש קסופ יתלבה וחותיפמ תחמוצ תילכלכ תלעות

 תוצרא לש יברעמה ףוחב ליבומה למנל תודחא םינש ךותב ץיב-גנול למנ השעיי םויה

 םולכ .ולוכ רוזלאה לע העפשה תעדונ הזכ רידא ףקיהב תירחסמ תוליעפל .תירבה

 .ץ?ב-גנולב ולדוגב ?נשה קלסעמה ןה למנה תולישעת

 ,הינרופילאקב הלדוגב תישישה ריעה איה םויכ .1888-ב הדחוא ץיב-גנול ריעה

 .ךרעב םיעובר םירטמוליק 130 ינפ לע תערתשמ איהו םיבשות 360,000 הנומ התייסולכוא

 םלנממ םירחבנה הצעומה ירבח .ל"כנמו הצעומ לש תנוכתמב יונב ריעב ימוקמה ןוטלשה

 להנימה ?נייגע לוהינ לע דקפומו הצעומה תויחנה יפל לעופ אוה .ריעה ל"כנמ תא

 לשממה תוקלחמ לכ לש ליעיה לוהינה לע יארחאה אוה .הז ףוג לש תוינידמה תעיבקו

 .ןהמ תודחא איצוהל ,ינוריעה

 ,למגה לוהינ לע םג תדקפומ ץיב-גנול תיריע ריע לכב םימייקה םיתורישה לע ףסונ

 רוביצל החותפה ,"יראמ ןיווק" ראפה תניפס לוהינ לע ןכו הניראמ ,ינוריעה הפועתה למנ

 .ףצ ןולמכ םג תשמשמהו היתודעסמב רוקיבל ,תוינקל ,םירולסל בחרה

 תשעותמ ריע לש הקימאניד םע דחי למל שפונ רתא לש םילח חרוא םויכ תבלשמ ץיב-גנול

 .תמדקתמו הנהמ ריעל ץיב-גנול תא השוע וז תוינוגבר .דיתעה לא הפוצ הטבמש

 * סמספתססם5פ51א6 תע לאס 01עצ סע 0א6-םפת6ה .

 ך.8.א. ססתפסתתי1סא

 סתילת כתססע551א6 ם1ט1510%8א

 1133 חטפסעספצמא תטמאסשמ , הזזעמ סתתדאפ, אסא צסתא, א.צ.

 תמסמאמממ , 6



 םלנותנה דוביע אשונ תוחתפתה

 רשאכ .םלמו זג רובע םלמולשת תייבג םשל םינותנ דוביעל דויצב ריעה השמתשה הנושארל

 תדקפומה איה עדלמה יתורלש תביטה .תיזכרמ בשחמ תדלחל המקוה םישדח םימושליי ופסונ

 .םיליעפמו םיתנכתמ ,תוכרעמ יחתנמ לש תווצ הקיסעמו בשחמה לוהינ לע

 ןוגכ ,תוינוריע תוקלחמ .ביצקתה תנכה תעב עבקנ םימושיי חותלפל תויופידעה רדס

 ,םלמושיי הותיפל םידחולמ םיביצקת תולבקמה ,העונתה תסדנה ,תואבכה ?תורלש ,הרטשמה

 .הלא םימושיי תונכתבו ןונכתב עדלמה יתוריש תבליטחב תורזענ

 145 ימגדמ 5צ5ל5א /570 .םא.יב.ילא ?בשחמ ?נש ץיב-גנול תיריע הליעפמ םויכ

 .םילטנגמ םיטרס לצבקב ןהו (םיקסיד) םיטילקת יצבקב ןה םינסחואמ םלינותנה .158-ו

 לזכרמה בשחמל סנכיהל לדכ .םא.יב.ילא תרצותמ הגוצת יפוסמב תושמתשמ תוקלחמה בור

 .ןהלש םיפוסמב עדלמ לבקלו

 םוקלמ יפל םינותנ

 בקע רלמחמ םילקה בצמה .תבכרומו השק המישמל ונימ* לש םלועב ךפהנ םירע לוהינ

 תא לידגהל חרכהל תורע םלרעה בור .היצלפנלא% תוסנכהב לודלד לש םימרוגה ףוריצ

 .םיבאשמה לכב רזעיהל שי תאז שממל ידכ .ןהיתורגסמב ןוירפה

 ללהנמ םילוכ* ןוכנ לופיטב .םינותנ םה םהילע חוספל םיברמש ךרעה ?בר םיבאשמה דחא

 .עוציבב ןהו תוינידמה רושלמב ןה רתוי תוססובמ תוטלחה תלבק םשל םהב שמתשהל ריעה

 תופסוא ינורלע לשמלמ תרגסמב .ינכדעו םאותמ ,םלש תויהל עדלמה לע תאז תילכתל

 תדבעמ ,תלבקמ הלא תוקלחממ תחא לכ .םתוא תורגואו םלנותנ תונושו תובר תוקלחמ

 .הל קר תודחולימ ללכ ךרדב ןהש ,הלשמ תורדגהבו תוטישב שומיש ךות םינותנ תנסחאמו

 תנמ לע תוקלחמה לש םינושה םינותנה ןיב םאתל דציכ ,איה אופא תררועתמה היעבה

 .רבד ותואל וסחייתלש

 ברועמ היה למ ,ערלא לתמ ,ערלאש המ תא הלא םיטקולמ םינותנ םירידגמ ללכ ךרדב

 םלנותנ לש םתגצהבו םדוביעב ,םתרדגהב תוכורכה תויעבה .עוריאה היה ןכיהו רבדב

 .ןנורתפ לע המ ןמז הזמ ואב "למו ?תמ ,המ"ה יבגל



 יתש ויה הז בוכיעל .עדלמה תוכרעמ וב ולפלטש ןורחאה אשונה התיה "הפיא"ה תרדגה

 לוהיזש הדבועל הרושק היינשה .תומוקמ יוהיזב הכורכה תובכרומב הרוקמ תחאה .תוביס

 .עדלמה תוכרעמ לכל הדימ התואב השורדה היצקנופ ונלא תומוקמ

 ןה .יטירק השענ םוקימ לע ססובמה עדימ גיצהלו דבעל ,ףוסאל ךרוצה ,הז םע דחי

 יאשכ תועמשמ תוחפ של םינותנלש ךכל םירע םייעצבמה םידבועה ןהו לוהינה ישנא

 .םלראתמ םהש רבדה םקוממ הבש וא עוריאה שחרתה הבש תיבחרמה הביבסל םסחילל רשפא

 השענ ?מוקלמ סיסב לע םינותנ התנל ךרוצל ןורתפ אוצמל ןויסנה ,תירוטסיה הניחבמ

 הנוע וז השיג .רוטיש ירוזא ןוגכ ,םידחוימ םייפארגואיג םירוזא תעיבק לש ךרדב

 ימוקמ סיסב ?ידכל עדימה זוכירב תעייסמ הניא לבא ,םייתקלחמ םיכרצ הלא יא לע

 םאתמ םהיניב ןלא העש יפלו םיווש תולובג ןיא וללה םירוזאה בורל ןכש ,ףתושמ

 ת:פרגואיג הרדגה ךרוצל םירוזאל הקולח לש תודרפנ תוטלש 19 תושמשמ םויכ .רישלי

 .ץילב-גנול ריעה לש

 לפל םלנותנ םתוא סנכל רשפאמ םידוק תועצמאב םירוזאל םינותנ סוחילש ?פ-לע-ףא

 תועצמאב עדלמ לש םינוש םיטנמלא ןיב םאתמ רוציל רשפאמ אוה ןיא ,יפיצפס רוזלא

 םהללע םינותנהש ,םירצעמ ןיב םאתמ ?דיל איבהל תלוכיה ?א איה ךכל המגוד .םוקלימ

 לרוזאל םיסח?יתמ היבגל םינותנהש ,הייסולכואה ןיבו ,רוטיש ?רוזאל םיסחייתמ

 .ןיסולכוא דקפמ

 םלנותנ דוביע תטיש .תוימוקמה תויושרה לכבו תונידמה ילשממ לכב ררוש הז בצמ

 .יפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע איה הז גוסמ תויעב רותפל ?דכ החתופש

 ?יפארגואלג ס?יסב לע םינותנ דוביע והמ

 וא םלעורלא ושחרתה ובש "הפיא"ל תוסחייתמה תודבוע םיליכמ םייתקלחמ םיצבק

 רבעמ םאתמ ידיל הלא תודבוע איבהל דציכ איה היעבה .םירבד םימקוממ ובש "הפלא"ל

 ןורתפ .התושרבש עדלמה תא דעתל הלשמ תוטלש שי הקלחמ לכל ?ירהש ,םייתקלחמה תולובגל

 לפארגואלגה םוקימה .ףתושמ םרוגל וביטב הנוש עדלמ להשלכ ךרדב סחייל אוה ירשפא

 יפארגואיגה םוקלמה רשאכ .םלנותנה יגוס לכ ןיב רשקל לוכי אוה .הז ךרוצ לע הנוע

 ץבוקל בל םיש ילב ,םייוסמ םוקימל סחייתמה עדלמה לכ תא ךושמל ןתלנ ,סיסבכ חקלנ
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 סיסב לע םינותנה דוביע ,רבד לש ורקיעב ,והז .ןסחואמ הלה ובש יעצבמה םלנונתה

 ל?דכ םייפארגואיג םלמוקלמב שמתשהל לוכל יפארגואיג םינותנ דוביע ,ליפארגואיג

 .םילתקלחמ תולובגל רבעמ םינותנ ןלב םאתלו בלשל

 סחילל ,םירחא םיפוג לש םיצבק רוקחל תוקלחמל רשפאמ יפארגואיג סלסב לע םינותנ דוביע

 .ןהיתולאש לע תובושת לבקלו ,'וכו ןהלש םייפארגוא?גה םירוזאל םהב םינותנה תא

 שופיח םיבליחמה םיכבוסמ םיטקיורפ דואמ דע רקייל לולע תוינדי תוטישב שומלשה

 .תוקלחמ המכב םינותנ רחא

 .לפארגואלגה םינגותנה סיסב אוה לפארגואיג סיסב לע םלנותנ דובלע תכרעמב ?סיסבה טנמלאה

 סיסבב .רוזלא לש יפארג לדומ אלה הפמש םשכ ,יפארגואיג רוזיא לש בשחמ-לדומ והז

 :םוקילמ-יהזמ לש םיגוס השלמחל סחליתמ הז רמאמ) .םוקלמ-ההזמ עדלמ קר יוצמ הז םינותנ

 סלסב שמשמ יפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביעב .(שוג-תיזחו עטק ,תמוצ ,הקלח ,תבותכ

 םילמושילה םינותנה ?צבקב יוצמה עדלמה לש ה?יצאלרוק תילשע םשל םילפארגואיגה םינותנה

 -יהזמ לכ (1)-ש ןוויכמ רפתשהל הלוכי םינותנה ?צבק לש תיללכה םתוכ?א .םימילקה

 ;םלנקותמ םה םוקלמה-יהזמ תומש (2) ;יפארגואלגה םינותנה סיסבב םינסחואמ םוקימה

 תכרעמה (4) ;דבלב םינותנה סיסב לע םיעיפשמ םייזיפ םייפארגואיג םייוניש (3)

 .םתוריבס תאו םיסנכנה םינותנה תוריבס תא קודבל הלוכל

 תאלעה לש לאיצנטופה אוה יפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע לש רתויב טלובה ןורתלה

 .וב םולגה ןוירפה

 תילוותה רושימב ןה .תוטלחהה תלבק ךילהתב םילהנמל םיעייסמ םימאותמו םימלש םינותנ

 ללעי שומלש תויהל היושע האצותה תיבלטרפוא הניחבמ .?ביטרפואה רושלמב ןהו תוינידמה

 רשאכ רתו?י בר ןוחטיב ךותמ ושעיי תוינידמל עגונה לכב תוטלחה .דויצבו םדא-חכב רתוי

 .תוקלחמה לכמ םינותנ ולקשנש םיעדו? תוטלחהה ילבקמ

 הרכהה .1971-ב יפארגואיג סיסב לע םינותנ דובלעב הנושארל הרזענ ץיב-גנול תיריע

 םיכרצה לש ףיקמ ןונכתל הליבוה וז הטישב רתוי ףיקמ שומיש לש וכרעב תידימה

 .םלבחרנ חותיפ יצמאמלו
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 לפארגואיג סיסב לע םלנותנ דוביעל"סוקול" תכרעמ

 תומושר תכרעמל ע??סל ודעונ ?פארגואיג סיסב לע םינותנה דוביעב תונושארה תולועפה

 .הנידמה ןומ?למב חות?פ ?בלשב האצמנש ,העונת

 ,העונתה תוהיטבל תינכת לש תותיפו ןונכתל דעו? הנ?דמה םעטמ יפסכה עויסה ןמ קלח

 םלננכתמה העונת יסדנהמ םתוא לש םשומישל העונת-תוריפסו תונואת חתנל התיה התרטמש

 תנסחאל תושורד ויהש תולמוקימה תויורשפאה .םילנוריע תובוחר לש תוחיטבה לטביה תא

 .לפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביעל תוקלנכטה לוצלנב ואצמנ םדוביעלוהלא םינותנ

 יפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביעל"סוקול" תכרעמ תריציל ינושארה ץירמתהש תורמל

 שמשל לכות"סוקול"ש ןבוה ,העונתה תומושר תכרעמ חותיפל תיפסכ הכלמת התוא התיה

 ה?יהת"סוקול"ש ,ןכ לע ,הלה ןונכתב םיירקל?עה ם?ילוקישה דחא .תורחא תורטמל םג

 .רהא וא הז יפיצפס םושללב היולת הניאש תיללכ תכרעמ

 התיה ןכ אלמלאש ,םישמתשמה ?נותנב לופלטב קוסעל הלוכי התיה אל"סוקול" תכרעמ

 וז החנה דוסי לע .םינותנב לופלטל תונווגמו תובחרנ תושלרד לש סמוע תחת תערוכ

 וז הרטמ .םייבחרמ םיסחי תעיבקל שורדה עדימה תא קר קפסתש ךכ תכרעמה הננכות

 הלא םלדוק הנעפל תלוכ* (2) ,םינותנ ?טירפל םידוק תעיבק (1) ?די-לע הגשסוה

 .תלפארגואיג הרוצב םיגצומ וא םידבועמ תו?הל ולכו? םינותנהש ידכ

 "סוקול" יצבק

 ,ץיב-גבול ריעב תובוחרה תשר תא רידגמ"סוקול" תכרעמ לש םייפארגואיגה םינותנה סיסב

 םיווק לנש הבש הדוקנכ רדגומ תמוצ .שוג תותיזחו םיעטק ,םלתמצ םה וז תשר לש סיסבה

 .'וכו ףוח וק ,ר?להמ שיבכ ,לזרב תליסמ ,רהנ ,בוחר תולהל לוכ? וק :הז םע הז םיבלטצמ

 עטק לכ .שוג תלזח אוה עטק ידצ ינשמ ערתשמה חטשה .םיתמצ ינש ןיבש בוחרה אוה עטק

 ילאמשה וא ?נמיה ורבעב תאצמנכ שארמ תרדגומ שוג-ת?זח לכ ;שוג-תותיזח ?תש םע רדגומ

 .בוחרה לש

 ,םוקימ - ההזמ םש (1) :הליכמה המושר םיצבקב שי שוג-תלזח וא עטקו תמוצ לכל

 תמוצה לש םייבחרמה םיסחיה תעלבקל םישמשמה םינווחתמ (3) ,יפיצפס לוהיז רפסמ (2)



= 

 וא עטקה ,תמוצה םלמקוממ םהבש חווידה ירוזא (4) ,תשרה רותב שוג-תיזחו עטקה וא

 .שוג-תליזח

 םיבשותה דקפלמ תכשל לש (1) כדאמ ץבוקה סיסב לע ובכרוה'סוקול" תכרעמ לש םיצבקה

 .תובוחר יעטק יבגל עדלמ ליכמה ,תלירבה תוצרא לש

 "סקול" תכרעמ לשומלש

 העונת יתפנ לש הקיטסלטאטס תכלרעל העונתה יסדנהמ תא הרוקמב השמיש"סוקול" תכרעמ

 םמוקלמ דבוע ,תכרעמל וסנכוה תונואתהו תוריפסה ינותנש רחאל .םוקלמ ?פל תונואתו

 ביתכ תואיגשו םירוציק תוהזל תלגוסמ התיה"סוקול" תכרעמ,"סוקול" תכרעמ תועצמאב

 (םתא) "םלא" תא גווזל ,לשמל .ןוכנה םוקימל םגווזלו םיתמצו תובוחר יעטק תומשב

 ,ןופצ - "?לוודרב תרדש"-ו חרזמ - "םלא" םע ( םתסתסטתצ) "ייוודורב" תניפ

 םשל םינותנה לכ תא ןיפצהל הרשפיא וז תלוכי .דיחיה ?רשפאה גוולזה הז היה םא

 .לטראדנאטס םוקימ

 ,ןותנ םוקימ לכ תוהזל םילוכל חטשב םידבוע תואמ ויה ןהבש םיכרדה יוביר רואל

 לנויח לאנת הז הלה תאז םע דחל .לטובמ אל גשלה התלה םהינלב בשייל וז תלוכי

 .ןוכנה םוקימל קיודמב םינותנה תא זכרל םיצור םא

 לחפנו תונואתה ל?נותנ תא זכרל ?ידכ םג"סוקול"' תכרעמב ושמתשה העונתה יסדנהמ

 .רדגומ בלתנ ךרואל העונתה

 לרוזאל םיגותנ ןיב היצלרוק תושעל ידכ"סוקול" תכרעמב ושמתשה תורחא תוקלחמ

 לצבקל הלש ץבוקבש תומשה 180,000 תא המלאתה זגה תרבח ,המגודל .םינוש חוויד

 םירושקה םינותנה .תבותכ לכ לש שוגה תאו דקפימה רוזיא תא עובקל ?ידכ"סו קול"

 לדמ יארוק לש םהילולסמ חותינ ךרוצל םישוגלו דקפלמה לירוזאל ופרוצ תובותכל

 רקי תולהל לוכי היה תולנדי תוטלשב השענ וללא ,הז למעפ-דח עצבמ לש וריחמ .זגה

 .רתוליב

 תובותכה תומושר לכל וסנכוהו ראודה ל?דוקלמ םג"סוקול" לצבקמ וחקלנ ךכל ליבקמב

 תלטבהל לדכ דחולמב העליס הז עדלמ קיפהל תלוכלה .תומלשומ ויה אלש זגה תרבח לש

 .קיודמ דוקלמ ילעב זג תונובשח חולשמ
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 "סוקול" לש תולבגמה

 יסדנהמ .קחרממ םלנותנ דבעל הלש תלוכיה יא התיה"סוקול" לש רתויב תמדקומה הלבגמה

 וקקזנ םירחא םיילאליצנטופ םישמתשמ לבא ,לבוקמ ןפואב םהלש תוינכתב ושמתשה העונתה

 "סוקול" הנוש וז היעבל רצק-חווטל ןורתפ רותב .קוחרמ דוביע לש הרוצב לכ םדוק הל

 רשפיא הז דעצ 2(6)מ ב ? לש עדלמה לוהלינ תכרעמ תינכת ?רצומ תרגסמב ללכנש ךכ

 םילתוזחה םיפוסמה תרזעב"סוקול"ב שמתשהל ,תינוריעה הרטשמה ןוגכ םירחא םישמתשמל

 לע תוקלחמה ודמע רשאכ ,םלואו .(אבה ףיעסב וראותי הלא םישומיש) םהלש םיליגרה

 "סוקול" לש תרחא הלבגמ התשענ יפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביעל תכרעמה לש הכרע

 לדכ דע יוהלזל תנתלנ 325 'סמ ברעמ - םלא בוחר ןוגכ תבותכ."סוקול"ב .רתוי הרומח

 הלכל אל תכרעמה םלואו ."399-301 תובותכ חווט םע ברעמ-םלא בוחרב שוג-תיזחה של"

 .תלמלטלגל תבותכ ןכא אלה 325-ש תמאל

 םוקלמ לע עדלמ ריעב תובוחרה תשר התנתשהשמ .הלבגמ התלגתנ העונת תסדנה לש םושייב םג

 דחולמה ורפסמש ?נפמ ,דוע םייק וניאש תמוצל עיגהל ןתינ אל בוש ,המגודל .דוביאל ךלה

 טקלורפב לחוה רבכ לבא ,"סוקול" תרזעב וז היעב רותפל היה ןתינ."סוקול" תומושרמ קחמנ

 .ןורתפה תא קפלסש

 רקס היה יפארגואיג סיסב לע םינותנ דבעל ריעה תלוכי תבחרה תארקל ןושארה דעצה

 החתופ ךכ .יפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביע תניתבמ ריעה תושירד תא תוהזל דעונש

 חתפל ,בצעל ,שבגל התיה התילכת ,5)יפארגואיג תותפימל תכמותה תכרעמה 1972 רבמצדב

 .לפארגואיג סיסב לע דוביע לש תבחרומ תכרעמ םשיילו

 לפארגואילג חותפימל תכמות תכרעמ

 תועצמאב תוילאפיצינומ עדלמ תוכרעמל עייסל הדעונ ?פארגואיג חותפלמל תכמותה תכרעמה

 תויורשפא קפסל התילכתש תללכומ תכרעמכ החתופ אלה .יפארגואיג סיסב לע םלינותנ דוביע

 .םישמתשמו םימושיל לש הבחר תשקל יפארגואליג םוקימ



= 1-5 

 תכמותה תכרעמה לרושיכ

 םלרושיכה תלעב תולהל הכירצ יפארגואיג חותפלמל תכמות תכרעמש ,הלעה תושירדה רקס

 :הלאה

 ;םילוגש וא םלמלש יתלב םוקלמ להזמ ןקתלו ('וכו תובותכ ,םיתמצ) םוקלמ ?הזמ תמאל *

 ;םוקלמ ותוא לש םיבר םיהזמ ןיב םאתל *

 ;םילמוקלמ םיסחי עובקל *

 ;ןותנ םוקלמל םיירוזא םינפצ דעייל *

 ;לולסמ ךרואל םינותנ רובצל *

 ;יפיצפס רוזלאב םינותנ רובצל *

 .תופמ קיפהל *

 ורשפלא אל ביצקת תולבגמ םלוא ,םייעקרק-תת םיווק יבגל םינותנב ךרוצ לע עיבצה רקסה

 .תכמות תכרעמ תרגסמב ?חכונה בלשב הז אשונ חתפל

 .ךשמהב טוריפ רתיב ראותת ליעל ונמנש תויורשפאהמ תחא לכ

 םלמוקלמ תומיא

 ןקתלו םייק והשלכ םוקלמ םא עובקל תרשפאמו תוירקלעה תושלרדה תחא איה וז תלוכל

 תוכרעמל םיבושח םנוקיתו םינותנ תומלא .םיליוגש וא םלמלש-אל םוקימ ?הזמ

 ונסחואל נז תלוכל אלל :לשמל .םלמוקלמ לפל ןהמ םילבקתמ וא ןהב םינסחתואמ םלנותנהש

 00 'סמ ברעמ סונייקואה בוחר" :לשמל) םלינוש םלנפצב ונפצוהש ךא םוקלימ ותואב ושחרתהש םיעוריא

 לבקל שקבמה .םידרפנ םלצבב 4 'סמ סוני?קואה תורדש";404 'סמ סונייקואה בוחר"

 תורמל .הז םוקימ לע םינותנ םוש אצמל אל 404 'סמ ברעמ סוני?יקואה תורדש לע עדימ

 .םיצבקב הזה עדימה יטלרפ .תשולש לש םתואצמלה



= 17: 

 למוקלמ םאתמ

 םלהזמה ןיב םאתל הטיש חתפל של ךכל יא .םיהזמ השולש לעב תויהל ?ושע דיחי םוקימ

 םוק?מ ונמצעל ראתנ ,המגודל .םוקלמ ותואל םסחייל היה* ןתינש חלטבתש ךכ םינושה

 םאתל אופא שי .תיזח לכל הנוש תבותכ תויהל הלוכי יתניפ ןיינבל .תובותכ רפסמ לעב

 .םוקימ ותואל תוסחייתמ ןהיתש ירהש ,תובותכה תא

 םילמוקלמ םיסחי

 תריבצ ידי לע .םלהז םימוקימ םג ומכ םיכומס םימוקימ ?והיז רשפאל תכרעמה לע

 תלטאמיתמ ךרדב עובקל רשפאמ רבדה .הבורקה הביבסב םימוקימ תוהזל ןתינ תויוכימס

 םלמוקימ סחיילו רתאל תלוכיה .תוטאנידרואוק תשר תועצמאב ,קחרמו ןוויכ ןוגכ םיסחל

 ללולסמ חותינ ןוגכ ,תורחא תויפארגואיג תולועפ עוציבל השורד תיפארגואיג הניחבמ

 רתאל תלגוסמ תויהל תכרעמה לע .תינויחכ התוארל שי ךכיפלו ,רוזיא חותינו העיסנ

 :ןלהלדכ ,םיתמצו םיעטק ,םישוג-תות?זח ,תובותכ סחיילו תיפארגואיג הניחבמ

 הכלרצ תכרעמה .התוא תופיקמה תודחא תובותכ לש םיחנומב תבותכ תוהזל שי .תבותכ

 .בוחרל רבעמ וא הירוחאמ ,הנותנ תבותכ לש דצ לכמ תובותכ רתאל תלגוסמ תויהל

 םינותנו םיעוריאו ללאוה ,םוריח תבוגת לש תולועפל שורד תוכומס תובותכ לוהיז

 שוגה-תיזח תא םג תוהזל שי .הבוגתה ?פוא לע עיפשהל םילולע םירחא םיירואית

 .םלרחא םייפארגואיג םיסח?ל השיג רשפאי הז יוהיז .תבותכל הרושקה

 םלשוג-תותיזחו בוחר ותואב וז לומ וז תונכושה םישוג-תותיזח תוהזל שי .שוג-תיזח

 וז תורושקה םישוג-תותיזח ריבצהלו תוהזל תלוכיה .עטק םלמחותה תובוחרב תוכומס

 תובותכה לכ תא תוהזל שי .חותינ תורטמל ןטק רוזיאב םיגותנ לבקל תרשפאמ וזל

 רשפאת שוג-תיזחל תורושקה תובותכה לכ יוהיז .ןתעפוה רדס יפל שוג-תיזחל תורושקה

 תודוקנ לש תוטאנידרואוק ףוריצב ,הז עדימ .תבותכה לש יסחיה המוקמ תא עובקל

 תוברוקמ תויביטאנידרואוק תודוקנ בושיחל ?עצמא קפסמ ,שוגה-תיזח לש םויסה

 .תבותכ לכל

 לוהלז לש ךרדב תושעלהל לוכי רבדה .תשרב םיעטק ןיב סחיה תא קפסל תכרעמה לע .עטק

 עטק לכ תלבק ?די-לע ךשמהב עצבתהל לוכי בותלנה .ןותנ עטק לרחאו ינפלש םיעטקה

 תא תוהזל ורשפאל הלא םיתמצ ,עטק םימחותה םיתמצה תא םג תוהזל שי .בוחרב בקוע



= 18 

 .תשרב םירחא םלמוקימל םיעטקה תא רשקלו םלמחותה םליבצלנה תובוחרה

 םניאש םלנותנל השלג רשפאל ?דכ עטק לש וירבע י?נשמש שוגה-תותיזח תא תוהזל של

 .עטקל םיכומס םיעוריאל םירושקה ,תובוחרל םיסחלליתמ

 םלעטק םימחותה םיתמצה לשו ונממ םיאצולה םלעטקה לש םיחנומב תוהזל שי תמוצ .תמוצ

 לדכ השורד וז תלוכי .תשרבש םירחאה םיתמצלו םלעטקל תמוצ לכ סחויי הז ןפואב .הלא

 .בלתנה ךרואל אבה עטקה רחבי? ןכותמש תופולחה תא תקפסמ איה ןכש ,םיבלתנ ללוחל

 תוזוחמ תנפצה

 לע .תוויד לכרוצל תונטק תודליחלל לודג לפארגואיג רוזיא תקולחל םישמשמ תוזוחמ

 תורשפאב שמתשהל ןתינ ,םוקלמ ?פל תוזוחמ לש תלטאמוטוא הנפצה רשפאל תכמותה תכרעמה

 .שדח רוזלא רלעל םיתפסמ רשאכ תאז

 םלביתנ תותינ

 הלקלח תרישקל ןונגנמ קפסמ אוה .ביתנ ךרנאל םינותנ רובצל רשפאמ םיביתנ חותינ

 תיפארגואילגה תכרעמה לע .םיפיצר םיעטק לש לולסמ תריצי ךות הזל הז תשר לש םינושה

 ,םלעטק) לולסמה ךרואל םימוקימה לוהלז רחאל .לולסמה ךרואל םלמוקלמה תא תוהזל

 .םלרחא םייתקלחמ םינותנ ?סיסבמ םינותנ תלבקל םהב שמתשהל ןת?נ ('וכו םיתמצ

 ביתנ חותלנב .ללכומ ביתנו רדגומ ביתנ :םיביתנ חותלנ לש םיגוס ?ינש םלמייק

 .ופוסבו ותליהתבש םלבלטצמה תובוחרה תאו ביתנה בוחר תא שמתשמה ההזמ רדגומ

 םלגותנ רובצל ןתינו ,תכרעמה ההזמ ביתנה בוחר ךרואל םיבקועה םימוקלימה תא

 םלללתתמה םימוקימה םינתלנ ללכומ בלתג חותינב .הלא םלמוקלמ לפל םילטסלטאטס

 .תודוקבנ יתש ןיב רתויב בוטה ביתנה תא תעבוק תכרעמה .דבלב םימילסמהו
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 חתטש תותלנ

 והוז .יפארגואליג חטש ?פל אלה עדלמ תגצהל רתויב תולישומלשהו תולשעמה תוטלשה תחא

 :תטש יפל םתרליבצו םלינותנ תרדגהל תוטליש שמח

 תוזוחמ חותינ

 סולדרו תוסחייתה תדוקנ

 קחרמו ביתנ

 (ןוגילופ) עלוצמ ךותב הדוקנ

 םלימוקלמ רבצה

 ןפואהו חטשה תולובג תא םיהזמ ובש ןפואה םה תוטישה שמח ןיב םיירקיעה םילדבהה

 תושלרדב היולת חותלנה תטיש תריחב .התטשה ךותב םיאצמנ םימוקלמהש םיעבוק ובש

 .םושליה לש תויפיצפסה

 ךרדב יפיצפס זוחמ ןותבש םוקלמה תא תוהזל שי תוזוחמ חותינב .תוזוחמ חותינ *

 .םלרחא םיגותנ יסיסבב םייוצמה םינותנל השיג ךרוצל םהב שמתשהל היהי ןתינש

 םיבגותנ ,העלשפ יעור?לא ןיב םאתמ תאיצמ תנללוכ תוזוחמ חותלנ ?מושיליל תואמגודה

 לע םינותנ ,שער יעגפמ חותלנו ,רוטלש רוזיאב םינבמה בצמו ,היסולכואה לע

 לוהלז תוכלרצמ תואמגודה יתש .דקפימ רוזיאב תיזליפ הילב ינותנו הייסולכוא

 .זוחמב םלמוקלמה לכ לש

 רתויב הלקהו הר?המה ךרדה איה חטש רבצה לש תאז הטלש .סוידרו תוסחלייתה תדוקנ *

 .'וכו תמוצ ,תבותכ ןוגכ ,םוקלמ-ההזמ תויהל הלוכל תוסחייתהה הדוקנ .חטש תרדגהל

 .תוסחללתהה םוקלממ רדגומ קחרמב םייוצמה םימוקלמה להזמ תא ליכמ לבקתמה עדימה

 וא (תובותכ לשמל) םייפיצפס םוקימ ?יהזמ ?והיזל שמשל הלוכל תאז חותינ תטלש

 .חטשב םלמוקלמה ?הזמ לכ תא עובקל ידכ

 תוילאיצגטופ הפירש תונכס יוהיז איה סוידרו תוסחלייתה תדוקנ חותינ םושייל המגוד

 .דעיה תבותכ תביבסב
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 םילוצמה םימוקלמ תוהזל םיתעל ךרוצ שי ביתנ חותינ עוציב תעב .קחרמו בליתנ *

 רטמאראפ ביתנה תרדגהל ףרוצמ חטש חותינ לש וז הטישב .ביתנמ רדגומ קחרמב

 םלוכ וא םוקלמה יהזממ דחא לכ .ביתנה לולסמ ךרואל העוצר רצויה ,קחרמ לש

 .תותלנל םינתינ

 ,םיכרעומה ןהיכרעו תוקלחה לכ ?והיז אוה קחרמו ביתנ חותינ ךירצהל ?ושעה םושילי

 בושלחל שמשל לוכי הז עדלמ .ריהמ שיבכ תלילסל עצומה ביתנ לש וכרואל תונכושה

 .םיסממ תוסנכהה לע ותעפשה לע עיבצהלו תוקלחה לש השיכרה תויולע

 ויתולובג םירדגומ "עלוצמ ךותב הדוקנ" תטלישב חטשה חותינב .עלוצמ ךותב הדוקנ *

 ןפואב חתונמ ץבוקב םוקימ לכ .םיביתנ וא םימוקימ לש הרדס תועצמאב חטש לש

 עובקל שמתשמל תרשפאמ םג וז הטיש .חטשה ךותב אצמנ אוה םא עובקל ?דכ יטאמיתמ

 "עלוצמ ךותב הדוקנ" תטישב תותינה .תולובגה לע םינותנ חטשב וללכוי םא

 "סו?דארו תוסחייתה תדוקנ" תטלשב רשאמ רתוי קיודמ ןפואב תולובג רידגהל רשפאמ

 .םיעובק םייזוחמ תולובגמ רתוי השימג םג איה וז הטיש ."קחרמו ביתנ" תטישב וא

 הב שמתשהל ןתינ .רדגומ הטשב םינותנ רבצה תרשפאמ "עלוצמ ךותב הדוקנ" תטיש

 חטש לכל םינוש םינותב ןיב םאתמ אוצמל רשפאמה ,תיללכ הקידב לש ךילהתב קלחכ

 .וב ןיינועמ שמתשמהש

 םימוקלמ רושר?ש ?ידי-לע חטש תרדגהל ןונגנמ קפסמ למוקימ רבצה .לימוקלמ רבצה *

 םיעיגמשכ רצענ חטשה רבצהו תרדגומ הלחתתהה תדוקנ וז הטלש ךרוצל .םיכומס

 עדלמ ?טלרפ רחא שופיחל שמשל הלוכי ?מוקלמה רבצהה תטיש .ליבגמה םרוגל

 לע ססובמה חטש לובג חותליפל וא (רתויב בורקה יוביכה זרב ןוגכ) םידחוימ

 לש הז גוס .(הנותנ הייסולכוא לעב חטש תרדגה ,לשמל) םירדגומ םלינולרטירק

 .םינטק םירוזא ליבשב רתויב יביטקפא אוה חותינ



 תכ,קא

 לופלמ

 ללכ ןה תופמ .תופמ תריצל תרזעב קופיסל ןתלנ ל?פארגואלג ןפואב םינותנ גיצהל ךרוצה

 לדכ תושמשמ תוחיכש תופמ .םינותנרוזלפלו םילבחרמ םלסחל החותלנל תובישח-בר רזע

 תשמשמ "םינווגה תפמ" לש הקינכטה .םינותנ ?עוריא לש תסורפתהו רפסמה תא גיצהל

 .רדגומ חטש לכל םינותנ יעוריא לש ללוכה רפסמה לופלמל בשחמה תספדמב

 םלרוזאב םלנותנ הריבצמ (א) הנלא יפארגואיג חותפלמל תכמותה תכרעמה העש יפל

 הנלא (ב)-ו ?זוחמה חותינה תטיש איצוהל ,תורכזנה תוטלשה תחא תועצמאב םייפלצפס

 .בורקב ומשוילו חותיפ יבלשב תואצמנ הלא תויורשפא םלואו .תופמ הקיפמ

 תכמותה תכרעמה דוסיבש הסיפתה

 הבש ,"סוקול" תכרעמב הנושארל השמלש תכמותה תכרעמה לש תלסיסבה תלנונכתה הסלפתה

 היונב ?פארגואיג חותפימל תכמותה תכרעמה וז הסיפת סיסב לע .לדמל הבר החלצה הלחנ

 תקפסמו לפארגואיגה םיגותנה סיסבל תשגלנה ,קשמלמה תנכות (1) :םיקלח השולשמ

 תכרעמה לש יפארגואיגה םינותנה סלסב (2) ;שמתשמה לש םושילה תוינכתל םוקימ לנפצ

 תכרעמה לש םינותנה סיסב תא םייקל ידכ םלשורדה םילהנהו תוינכתה (5) ;תכמותה

 .תכמותה

 קוסעלמ תורוטפ שמתשמה לש םושייה תויגכתש ,ךכב ןומט הז יקלח תלת ןונכת לש וכרע

 םילדומה ?די לע תועצובמ הלא תולועפ ;םיימוקלמה םלנפצה שופלח לש םיבכרומה םילהנב

 "ףוקש" קשמלמה לש םילדומה ידי-לע ?פארגואלגה םינותנה סיסב דוביע .קשמלימה לש

 ןמ םוקלמה ינפצ תא תולבקמ הלא תולינכת .שמתשמה לש תולמושייה תוינגכתה ינפב

 םלנותנה ?ס?יסבמ םהילא םירושקה םינותנה תא רזחאל ?דכ םהב תושמתשמו םילודומה

 .םילמושליה

 תכמותה תכרעמה לש םינותנה סיסב

 ל5פ-לע-ףא ,"סוקול  תכרעמב שמשמה הזל ודוסלב ההז לפארגואיגה םינותנה סליסב ןוגרא

 .ובחרוה הזה םינותנה סלסב תא םיביכרמה םיצבקהש
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 םושמ הזב התיהו ,תוקלחל וא תובותכל עגונה עדלמ וליכה אל"סןקול" תכרעמ ?צבק

 ץבוקמ חקלנ ,תכמותה תכרעמבש תוקלחהו תובותכה יצבקב יוצמה עדלימה .הרומח הלבגמ

 .זגה תרבח לש תובותכה ?צבקמו (?זוחמה ?אמשה יצבק סיסב לע הנבנש) ריעה לש םיסכנה

 רפסמה .ןפצומ ךרע הוושבו ידוחיי רפסמב םוקלמ לכ ההוזמ ,תכמותה תכרעמה ךותב

 רצונ ןפצומה ךרעה הווש .גצילמ אוהש םוקימב ללכ יולת וניאו יארקאב רחבנ ידוחייה

 גוסו בוחרה ןוויכ ,בוחרה םש ןוגכ ,םוקימ ההזמ ביכר לכל םירפסמ תדמצה ידי-לע

 ירפסמ ןפואב םינפצומה םוקימה יהזמ לש ףוריצ .('וכו הרדש ,ישאר בוחר) בוחרה

 .םוקלמה תא תוהזל לוכי אוהו םשל ךרע-הווש אוה

 רשאמ וגוסתאל םוקמ תותפ שורדש ינפמ םישמתשמ םינפצומה םלמוקלמה לש ךרעה הוושב

 .םוקלמה לש אלמה םשה לש הזל

 ,ךרעב םירטמוליק 1,300 לש ךרואב ,תומש ילעב ,תובוחר םויכ םייוצמ ץיב-גנול ריעב

 טוריפה תמר תבחרה .תוקלחה 90,000-ו תובותכ 150,000 ,םיעטק 14,000 ,םיתמצ 0

 טורלפ תמר .םייפארגואיגה םינותנה סיסב תא הלידגה תוקלחלו תובותכל תכמותה תכרעמב

 .םושייה תויורשפא תא םג הביחרה וז

 תכמותה תכרעמה םושיי

 םייפסכ םיקנעמ תרזעב עצוב יפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע חתותיפ לש לראה קלח

 .הדובעה ףקיה תא ורידגהש

 בור זכרתה ךכ לשבו ,רוביצה תנחיטב לש םוחתל הנושארבו שארב ודעוי הלא םיקנעמ

 הרטשמב ,העונת תסדנהב יפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע םושיי לש חותיפה

 .שא יוביכב התוחפ הדימבו

 העובגתה תסדנה תקלחמ

 ,העונת ירקחמ .לגר יכלוהו בכר ילכ תעונת תוהיטבל תיארחתא תאז הקלחמ ,יללכ ןפואב

 לש תויעב יוהיזל םישמשמ,העונת תיזחתו תונואת רקח ,לגר יכלוהו בכר ילכ תריפס

 ,"סוקול" תכרעמ רובע הרוקמב החתופש ,העונת תומושר תכרעמש יופצ .העונת תוחיטב
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 לוהיזב ועייסי העונתה תמלרז לנותנשו ,תונואת לע תוחוד לש םימאתמ עצבל רשפאת

 העונתה תקלחמל עדלמ םג תקפסמ העונתה תומושר תכרעמ .םייתללעב תובוחר ?עטקו םיתמצ

 .תונואתה תייעבל הקיזב השעלת קוחה תפיכאש ?דכ ,הרטשמב

 תכרעמב שומישה" :רמוא ,ינורלעה העונתה סדנהמ ,( סתתשא | 50122) ץלפס םלאס רמ

 תרקב יעצמא ?בגל וניתוטלחהו וניתוכרעה תונלמא תא הלעמ וניחותינב העונתה תומושר

 לנדיה לופיטב םירומח םיישקב ונלקתנ העונתה תנמושר תכרעמ החתופ םרטב .העונתה

 ד?יתעב שמתשהל יוצרש ,רובס ץיפס רמ ."םיפיקמ םיחותינ עוציבל םישורדה םינותנב

 .תועש 24-ל תונואת למלשרתו העונת תמירז תופמ קיפתש טוטרש תנוכמב

 שא ?ובלכל הקלחמה

 םלנותנ .םינילנבלו םיסכנל רושקה עדלמב ונילנע שא יוביכל הקלחמה השעתש םושייה

 תותמואמ םימוקימה תובותכ ,םוקלמ יפל ןסחונאמ תוריקחתו תורוקיב ,םיעורלאמ םרוקמש

 תוקלחמ לש םינותנה םע םלמאותמו רחואמ רתוי םלירזחואמ הלא םינותנ .תונפצומו

 .חותלנ יכרוצל תורחא

 יפארגואיג סיסב לע םינותנ דוביעל םיקוקז םניא םהש שא לוביכל הקלחמב ונימאה רבעב

 םלנסחואמ םוקימ ותואל םירושקה םינותנש ,רבתסה םלוא .ל"נה תומישמה תא עצבל ידכ

 ןפצוהש עדלמ ,וזמ הרתי .('וכו םייוגש ,םלרצוקמ) םינוש םימוקלמ לש תומש תחת

 .תורחא תוקלחמ לש םירוזא םע םאתל היה ןתינ אל םינוש יוביכ ירוזא יפל םיצבקב

 םלגותנה ןיב םאתל תורשפאהש ,ריבסמ ישארה לאבכה ןגס ,( 68 אמ את6פע) לגאב ןי'ג

 דיחיה םוקמה אלה םידחא םירקמבש ןוויכמ ,רתויב הבושח אלה שא יוביכל הקלחמה לש

 העונתה תסדנה לע .(הקעזוה אל הרטשמהו ליאוה) העונת עורלא לע ח"וד לוצמ ובש

 תא רשקל שא יוביכל הקלחמה לעש ,רמוא אוה ןכ ומכ .היחותינב הלא םינותנ לולכל

 סלסב לע םינותנה דוביעל תודוה רשפאתנ הז רבד .תורחא תוקלחמ לש הלא םע הינותנ

 .ליפארגואלג

 ןתינ ,םלננקותמ ויהל תואבכה יתוריש לש םינותנה ?צבקב םייוצמה םימוקלמהש רחאל

 תופירש תנכס םהב תמייקש תומוקמ יוהיזב הנעייסתש תונוש תוקלדב עצבל היהל

 םילונלש ,הייסולכוא תופיפצ ,העישפ לנותנ םע תופירש ?מרוג םאתלו תילאיצנטופ

 .רבעב תופירשה תודלותו םלרוזאה תולובגב



 כ

 הרטשמה תקלחמ

 :םלקלח השולשל יפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביעב הרטשמה השועש שומישה תא קלחל ןתינ

 .םירצעמ לע חוולדו הריקחל עויס ,םיעוריא תוחוד

 העלשפ יעוריא דעתמה ,ותובישחב הלעמב ןושאר יתרטשמ עדלמ ךמסמ אוה עוריא חוד

 ,הריקח ?כרוצל םישמשמ הלא תוחודב םינותנה .הרטשמל וחוודש םיילילפ-אל םיעוריאו

 .םייצרא םילטסיטאטס הע?ישפ תוחוד תנכהלו םדא-חוכ תסירפ ןונכתל

 .םירוזא יפל םינותנ תרבצהלו תובותכ תומיאל שמשמ ?פארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע

 לוהיזב םירזוע העישפה לש יפארגואיגה רוזיפה תא גיצהל תורשפאהו העישפ תומגמ חותינ

 .םירוזא םתואל םלבאשמ תאצקהבו העישפ-לטועמו העישפ-יבורמ םירוזא

 .העישפ יעוריאל םידושח רושקל עייסל ?דכ תורוקמ השולשמ עדימב שמתשמ הריקחל עויסה

 סח?ילתמה עדלמה .ןוכשמ תודועתו העונת תוחוד ,הטשב לואשת יספט םה םלנותנה תורוקמ

 םלנותנ רזחאל ןתיג ןכמ רחאלו ,הללחת תמואמ הלא רוקמ תודועתמ תחא לכב םוקימל

 .לרוזא חותלנ םשל הקיז ילעב

 .םישנא לש האללכהו םושלרה ,רצעמה יכילהתב היצמוטוא לש תוקינכט םשילמ םירצעמ לע חוויד

 .תותמואמו הריבעה םוקימו ורצעמ םוקמ ,וירוגמ םוקמ תובותכ תוסנכומ רצענ םדא רשאכ

 תמושרל סנכומ הזו הריבעה לע חווד ובש רוזליאה תא קייודמב תעבוק םג תכמותה הכרעמה

 ;םייפארגואיג םירוזא לפל תחתונמ (העונת תוריבע טעמל) םירצעמה לש הקיטסיטאסה .רצעמה

 סלסב לע םלנותנ דוביעב שומישה ללגב רתוי םילק םישענ םנוכדעו הלא תוחוד תנכה

 .יפארגואליג

 תיתוזח הגוצת ?פוסמ תרזעב םישענ הלא םיאשונל םירושקה םינותנ לש טלפהו טלקה

 .הרטשמב םלמקוממה



 םך5

 םוכיס

 ץיב-גנול תייריע הספת יפארגואלג סיסב לע םינותג דוביעל"סוקול" תכרעמב שומלשה תרזעב

 לפ-לע-ףא .יפארגואלג סיסב לע םינותנ דוביעב םלמולגה לאלצנטופהו תונורתלה תא

 וכרע תא הניבמ הייריעה הלודג המישמ אוה ל?פארגואיג הותפלמל תכמותה תכרעמה חותיפש

 ,יפארגואיג חהותפלמל תכמותה תינכתהש ךכל הפצמו יפארגואיג סיסב לע םיגותנה דוביע לש

 .רלעה לש המלש הנומת קפסת ,םלשותשכל

 תליפרגואיג תוסחייתה ?לעב םינותנב ךרוצב וריכה ר?יעה ?להנמש ,אילה חתפמה תודוקנמ תחא

 .ואלמל ?דכ םישורדה םידעצה תא וטקנו

 .קשמימה ילודומ תונכתבו תכמותה תכרעמה לש םינותנה ס?סב תיינבב עקשוה בר ץמאמ

 םלנותנה דוביעב םשמתשהב ןהלש םינותנה יצבקב רדס וסינכה תובר תוינוריע תוקלחמ

 דובלע םושלי תבחרה היהי אבה דעצה .םימוקלמה ?הזמ תדחאה םשל יפארגואלג סלסב לע

 .הללרלעה תולועפל יפארגואיג סיסב לע םינותנה

 םלשומלשהמ בהלתמ ,?תללהק חותלפל הקלחמה ןמ ( כדסא אגנספ ) רו'גלימ קלד רמ

 .לנאברוא שדחמ חותיפב תקסוע ותקלחמ .יפארגואלגה םינותנה דוביעב תושעל דיתע אוהש

 לש תויומידקהו םיכרצה תא תוהזל וניידיב עילסל לוכי ?רוזא חותינ" :עבוק אוה

 חתננ ונא .'וכו רוזיאה תא םקשל ,םיניינב סורהל ונילע םאה - םילשוכ םירוזא

 ."תוטלחהה תלבק ךילהתמ קלחכ םייפארגומד םינותנ

 :רמוא רו'גילמ רמ .ריעה לש ךמתנה ןוכלשה תלנכתל םג תיארחא יתליהק חותיפל הקלחמה

 עובקל ?דכ לפארגואלג סיסב לע םינותנה דוביע קפסמש וז ומכ הרזעל םיקוקז ונא"

 ."לרוביצה ןוכישה תא םקמל ןכיה

 קיסעת הילריעהש עיצה ,ריעה ל"כנמל ילהנימ רזוע (080805 אפטסתא ) קאדמ 'גרו'ג רמ

 תצעומ ?רבח וא ריעה ל"כנמ תשקב ?5-לע תוחוד וניכיו םלרקחמ ועצבלש םיחתנמ תווצ

 .לפארגואיג סיסב לע םינותנה דוביע תרזעב בחרות הלא םישנא לש םתלוכי .ריעה
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 םירדגומ-אלו םירדגומ םיחטש לש חותינ עצבל לכונ ובש םולל וניפלצ" :רמוא קאדמ רמ

 לע ,וב הלחש תיזיפה תורדרדתהה תוהמ לע דומעלו הפמב חטש לע עיבצהל לכונ ובשו

 .'וכו וב העלשפה תמר לע ,ויבשות לש תימונוקא-ויצוסה המרה לע ,ותייסולכוא בכרה

 הלה רשפא יא טושפש עדלמ םעפ אל השקיב ריעה תלהנה תכמותה תכרעמה הותלפ ינפל

 ."םיחותינ ונכהש תעב ונדבע םתחתש םיבר םיצוליא הקליס תכמותה תכרעמה .קפסל

 תקלחמ :רמוא ,זגה תרבח לש תירחסמה הקלחמה להנמ ,( | 7.6. א009אגא ) ןמפוק .ג.ו

 שדחמ היוותהב עייסתש ?ידכ תכמותה תכרעמה לוצלנ לש ךילהתב היוצמ ץיב-גנול לש זגה

 ץבוקל םאתוה תונובשחה לש ?שארה ץבוקה .תנשולמה זגה ?נומ תאירק ילולסמ תכרעמ לש

 .תובוחר ףצרו םלשוג ,דקפימ ירוזא לש םירפסמ ותרזעב לבקל ידכ תכמותה תכרעמה

 לנותנ תומלאל תכמותה תכרעמה שמשת דיתעב .ובשוי םיצבקה ןיב תומאתהה-יא לכ

 ."לולכמכ תכרעמב םיטלקנה תובותכ

 דוביע תרזעב :רמוא ,עדימה יתוריש תקלחמ להנמ ,( 308 אש1205 ) רגצמ בוב רמ

 ןכל םדוקש םילהנמה תולאשמ תובר לע בישהל ונתלוכיב שי יפארגואיג סלסב לע םינותנה

 סיסב לע םינותנה דוביע תגהנה ינפל ,המגודל .ןהילע בישהל םילגוסמ ונייה אל

 ,םינותנה .והשלכ בוחר לש םיוסמ עטק קזחתל הלוע המכ ריעה תצעומ הלאש יפארגואיג

 עיגהל ?דכ םהיניב םאתל היה ןתינ אלו תובר תוקלחמ ןיב םירוזפ ויה וז הבושתל

 תולאש לע בלשהל ליחתהל םילוכי ונא ,תכמותה תכרעמה תרזעב ,םויה .קיודמ רפסמל

 ."הז גוסמ

 תולורטפא .התוא תשמשמה יפארגואיג חותיפל תכמותה תכרעמב קדצב האג ץיב-גנול ריעה

 .רלעה לש םינותנה יבאשמ לוהינג רופישל יעצמא תוקפסמ תכרעמה

 ת ו ר ע ה

 נ)פטה1 1תה6ק6מ60מ% אבסק1תַה עתססהנתַפ קזאמ הלופכ תיאמצע יופימ תנפצה

 2) מא דת+סנהּה<1סמ 3תּהססתסמ6 5566ת (1%5)

 6600280)3ת16 1ת06א1ת68 5טקקסע% 5צ5606ם (0155)
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 תוטלחהה תלבק ךילהת תא רפשנ דציכ

 בשחמה תרזעב ילאפיצינומה להנימב

 לרלאמ עשוהל

 א וב מ

 להנ?ימה יאולהתל אלפה תפורתכ רתויו רתו? ספתנו ונלצא שרתשמו ךלוה שדח חנומ

 בשחמב השוע אוה שומ?ש הז?א ריכב להנמ לאש ."הטלחה תכמות תכרעמ' :ילאפיצינומה

 ןמ םיחוו?לד לבקמ ?נאו בשהמל םיחוודמ יישנא םנמא" :הבושתה תא ללכ ךרדב לבקתו

 עעמכ ,תישלא ,ינא םלוא הילע דקפומ ינאש תכרעמה תא ונלעיי ףאש ןכתייו ,בשחמה

 שמתשא םג שמתשא זא וא העלהה תכמות תכרעמ ילצא ןקתות רשאכ .וב שמתשמ ינניאש

 ."לוה?נה ךילהת לכל בשחמב

 ,ךומתת איה םיאנת הזיאבו ימב ,העלחהה תכמות תכרעמה גשומ תא חתנל הסננ ןלהל

 .תימוקמה תושרל המיאתמה םושלייה תע?יש תא עילצהלו

 בשחמה תוקופתו ןוגראה הנבמ

 :לוהלנ יגרד השולשל ,יטמכס ןפואב ,קלחתמ ןוגרא לכ

 .?לועפת/יתודיקפה גרדה .א

 .רטוזה לוה?נה גרד .ב

 .רלכבה לוהינה גרד .ג

 ל?תודיקפה גרדה

 תויוליעפה .םיילהנימה םיגרדה ואיצוהש תויחנהה יולימ ךות תכרעמה לועפתב קסוע

 :רתויב הברה איה הז גרדל בשחמה תכימת אל?יממו שארמ תותנכותמ ללכ ךרדב ןה תוטלחההו

 .ריתמ ?גורטקלא "ד?קפ"' ונל של? רכש יבושיחל דיקפ םוקמב -

 המישר לבקמה בשחמ םויה ונל שי םיבשותל הנונראמ תוחנה תעיבקל דיקפ םוקמב -

 .םיאכזל תוחנה קינעמו רהא בשחממ םיאכז לש (תיטנגמ)

 .הז בקעמ עצבמה בשחמ םויה ונל שי םיבייח ימולשת רחא בקעמ עצביש ד?קפ םוקמב -

 רטוזה ילוהינה גרדה
 .ריכבה ילוהלנה גרדב ולבקתהש תוטלחהה םושייב קסוע

 םע דח? ןוגראה ךותב אצמנה עדימ דוביעב ללכ ךרדב תויולת תוטלחההו תולוללעפה
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 :להנמה לש תעדה לוקישו תוברעומ

 המ ע?לח?ש אוה רבזגה םלוא ןביצקתמ וגרהש תוקלחמ לע עיבצהל לוכי בשחמה -

 .ןודנב תוטעל

 םאה ע?לחהל ש? םלוא ןסחמל םנימזהל ךרוצ שיש םיטלרפ לע עיבצהל לוכי בשחמה -

 .וז הנמזה עצבל

 .הכוזב רחבתש איה םיזרכמה תדעו םלוא תונוש םיזרכמ תועצה קודבל לוכי בשחמה -

 רלכבה ?ילוהינה גרדה

 .ןוגראה תוליעפל תורטמה תבצהו תולנידמ תייוותהב קסוע

 ול הצוחמ ןהו ןוגראב ןה םייקה ,בחר עדימ לע ססבתהל תוכירצ תוטלחההו תויוליעפה

 .םרושלאבו םינוש םיינוציה םיפוג םע ןוידב רושק תוטלחהה תלבק ךילהתו

 :ללכ ךרדב הטעומ איה ,ללכב םא ,הז גרדל בשחמה תכימת

 תוינידמ לע אל םלוא םידע? יפל תושרה ביצקת תקולה לע עיבצהל לוכי בשחמה -

 .הלשממה לש הכ?מתהו םירל?חמה

 לע אל םלוא תושרב םלריעצה תוגוזה תייסולכוא לדוג לע עיבצהל לוכי בשחמה -

 .הלשממה לש היל?נבה תוינידמ

 גרדה יכרוצ לע ללכ ךרדב הנוע הנניא איה עודמו הטלחה תכמות תכרעמ יהמ

 תושרה לש ריכבה ילוהינה

 תונעל ןויס?לנ ךות ,ןוגראה לש רלכבה ילוה?ינה גרדה רובע ונבנ העלחה תוכמות תוכרעמ

 םללונלש יבגל תושלמג ,תע לכב ןימז עדימ ,תוביטנרטלא תניחב :םהש םידחוימה ויכרצ לע

 .'וכו

 :הלאה םיאנתה תא םילקת הטלחה תכמות תכרעמ

 ללכ ךרדב אוהש ,(ול הצוחמו ןוגראה לש) עדימה לש םיריהמ דוביעו הפילש תלוכי -

 .?טס?טטס עדימ

 .(ךכ השענ םא הרק? המ) תושלגר תוקידבל תלוכי -

 .שורדה עגרב להנמה לש תלביטקארטנלא הדובעל תלוכי -
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 וא) ?דעלב ןפואב ךמתסהל לוכי וניא תושרה לש רלכבה ילוהינה גרדהש ,איה היעבה

 הפ?יאו והמ רורב אל ןכש ,ונייצש גוסהמ הטלחה תכמות תכרעמ לע (זכורמ ןפואב תוחפל

 .םינפה דרשמב וא ?דוע?? הלשממ דרשמב ,תושרב :הז ריכב גרד בעוי

 "הוקלי'ה רסח אל?יממו ,הל הצוחמ תועבקנ תושרה רובע תויגעטרטסאה תוטלחההמ רכינ קלח

 .תושרב העלחהה תכמות תכרעמל

 ?וקלח א?ה רותפל הלוכי הניא הלעמל ראותש גוסהמ "הטלחה תכמות תכרעמ''ש תפסונ היעב

 (ללכב םא) הנוע הלעמל הראותש תכרעמה .ריכבה גרדה לש לוהינה ןונגסו הטלחהה תרוצ

 תללוכ וז תוסחייתה .העלחהה תלבק תעב ריכבה להנמה תוסחי?יתהמ תיסחי ןטק קלח לע

 תרבעהו םושיי תלוכי לש ם?לוקיש ,רבעה ןמ ?שלא עדלמ ,םינוש םילכרע םילוקיש

 .םייטסלעטס םינותנ לש הקידבלודוב:על ףסונב ,'וכו לבקיש תוטלחהה

 בשחמה תכימתב ילאפ?צל?נומה לוהלנה רופ?של תוצלמה - םוכיס

 ת?סהי הטעומ המורת םורתת םולכ לבוקמה ןבומב "הטלחה תכמות בשחמ תכרעמ'ש | ,ונ?אר

 הלש החלצהה ?יוכ?סש הנוש ךרד לע םיצילממ ונא ןכל .תושרה לש לוה?נה ךילהת לכל

 גרדה שומ?של תושרה לש ילאפיצ?נומ עדימ ךרעמ תמקה א?ה וז ךרד .רתוי םילודג

 הז עדימ ךרעמ .תויושרב תוקלחמהו םיפגאה ילהנמ לש גרדה אוהש רטוזה ילוהינה

 ךרעמל (םיפסכו םיסכנ ,ןיסולכוא) תושרה לש תודרפנה עדימה תוכרעמ תא רשקל רומא

 םללדומ לש הכימתו ,בחורלו קמועל עדימ לש הפילשו םיכותיח רשפאמה ,דחא עדימ

 .הז גרד תועלחהל םייטמיתמ

 תירלודומה רוביחה תלוכיל הגאד ךות םיבלשב תונבל ש? הזכ ךרעמש ,ש?גדהל יוארה ןמ

 .ול םדקש בלשה לא בלש לכ לש

 תא רותפיש ד?ח?ו ללוכ עדימ ךרעמ םיקהל רשפאש ,תנעוטה הסיפתל תדגונמ וז השיג

 .תיתואיצמ הננ?יא ללוכ עדימ ךרעמ תמקהש ,חיכוה ןויס?נה .ןוגראה יאולחת לכ



 ו"

 ,ודובלעו ןימז עדימ לש תיביטקארעניא הפילש לש הז ןבומב ,הטלחהה תכמות תכרעמה

 םל?להנמה גרדל תפסונ הכימתכ ,ילאפיצינומה עדימה ךרעמב ץבתשהל (תב??חו) הכירצ

 .תויושרב

 תונפל רלכבה גרדל הטלחהה תוכמות תוכרעמה יהתפמ ינפב םיצילממ ונא ,ביבח ןורחאו

 םקות רשאכ :תיתוכאלמה היצנגילטביאה ףנע אוהו בשחמה תונכות חותיפ לש רחא ףנעל

 הטלחה תכמות תכרעמ ונל היהת יזא ,להנמה לש הבישחה תרוצל המצע המיאתמה תכרעמה

 .תיתימא

 :תורוקמ

 .(1982 רבוטקוא) םיבשחמ ,"הטלחה תוכמות תוכרעמיי ,לט יבצ

 .(1988 ראוני) ל"?מה ?רבח ינפב האצרה ,"לוהינב בושחימה" ,ןזור יי
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 ?מוקמה ןוטלשב עדימ תוכרעמ תלעפהו ןונכת

 לועבג ןד

 ? ל לכ

 :םי?ללכ םינייפאמ השולש ש? ימוקמה ןוטלשב עד?מה תוכרעמל

 דרפנ יתלב קלח םה תימוקמה תושרב ?טמועוא םינותנ דוביע ?כילהתו עדימה תוכרעמ -

 לע םינותנו םייזיפה ,םייפסכה םיבותנה .?מוקמה ןוטלשה לש תיללכה עדימה תכרעממ

 תומרב שורדה עד?מב בושח ביכרמ םישמשמ רתויב הכומנה לוה?נה תמרב ןיסולכואה

 .('וכו ?מוקמה ןוטלשה זכרמ ,ךוניחה ,רצואה ,םינפה דרשמ) תויצראה לוהינה

 להנמה ?ללכו ,היווצ ,ה?תונקתו הנידמה יקוחל המאתהב תושעהל תבייה עד?מה תקפה -

 .ןיקתה

 .בחר ףתושמ הנכמ תולעבו תומוד ןה תושרדנה עדימה תכרעמ תוקופתו לוהינה יסופד -

 תיללכה השיגה

 תוכירצה תוכרעמ-תתמ תבכרומה תללוכ תכרעמכ תספתנ ?מוקמה ןוטעלשה לש עדימה תכרעמ

 זכרמ תלהנהל תיפרצ?ימ המרב שורד עד?ימה ,אסיג ךד?אמ .םינווגמו םיבר ם?נכרצ תרשל

 תוינידמ שוביגל םיינושאר םיאנת המכ ביתכמ הז בצמ ;ם?נפה דרשמו ימוקמה ןוטלשה

 .יטמוטוא ם?ינותנ דוביע דויצ תנקתהו הנכות לש חותיפ

 .תוכרעמה-תת ןיב היצרגטניא לש הבר הדימ תשרדנ (א)

 .תכרימב םללוהלז תעלשו םינותנה הנבמ לש היצזלטרדנטס תשרדנ (ב)

 .להונו קוח תושטלרדל תוכרעמה לש האלמ המאתהב ךרוצ שי (ג)

 םיפקשמה ,תכרעמב םינושה םינכרצה לש תוידוחי?ה תושירדה תודמוע הלאה תושירדה לומ

 דוב?ע תוכרעמ םוטלייו הותלפל תוצקהל ןתינש םיבאשמה תולבגמ תאו תויושרה תואמצע תא

 :ןה הז בצממ תושקבתמה תוינושארה תונקסמה .יטמוטעוא םינותנ

 .הנכות תוליבח חותיפב תויופידע ירדס עובקל ךרוצה -

 .םינושה םינכרצל בחר ףתושמ הנכמ תלעב הנכות תריצי -
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 .דוביעה יעצמא לש רוזיבו ןונכתב תויזוכיר תסרוגה השיגה הצמוא ל"נה תומלידה ןורתפל

 השולש תללוכ וז השיג .(עספ) סנפניתדמסטצמס סתצעת עתססמפפזאססשב העודי וז השי:ג

 .םדא חוכו הרמוח ,הנכות :םיביכרמ

 הנכות חות?יפ ?בגל תיללכה השיגה

 :הלאה ם?אנתה תא הביתכמ תיזוכירה השיגה

 בוצלעש עצומ .םינכרצה לכ רובע יזכרמ ףוג ידיב תוכרעמה תונכתו ןונכת ,בוציע (א)
 םינכרצה לש הבחר תוגיצנמ תובכרומ הנייהתש ,יוג?ה תודעו תואצמאב השעיי תוכרעמה

 הדעווה תא .(?ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,םינפה דרשמ ,תוימוקמ תוצעומ ,תויריע יגיצנ)
 לעב תוכרעמ חתנמ ,רמולכ יטמוטוא םינותנ דוביע םוחתמ עוצקמ שיא הווליו זכרי

 .םיאתמ יעוצקמ עקר

 תולעב הנייהת הנכותה תוליבחש ןוצרה אסיג ךד?אמו ,תוכרעמה לש היצזיטרדנטס (ב)

 תלעב א?הש הנכות ןונכת ביתכמ ,םינושה תוהוקלל ןתמאתה תניחבמ בחר ףתושמ הנכמ

 :הלאה םינייפאמה

 רוזחיאה ,דוביעה לש לועפתה תויורשפא ןווגמ תניחבמ תושלימגו תובחר תוכרעמ (1)

 .הכירעהו

 .םינותנה הנבמ ?וניש תנ?חבמ תושימג תוכרעמ (2)

 .ןהיניב םייביטרגטניא םירשק תורצו?ו התוער םע תחא תורשקתמה תוכרעמ (3)

 .תכרעמה יליעפמו םישמתשמה ?דיב םוש??לו לועפתל תולק ןהש תוכרעמ (8)

 לע תונועהו יוצמה דויצה גוסל) הביבסה יאנתל יוארכ תומאתומ תוכרעמ (5)

 .תללכלכ תו?לאדכ לש םילוקישה

 :תכרעמב תויס?סב עדימ תוכרעמ שולש ןי?פאל ןתינ (6)

 .('וכו ,םיתורש ?מד ,הבוח ימולשת ,ביצקת ,תונובשח תלהנה) םיפסכ ךרעמ -

 .('וכו םדא חוכ ,החוור ,ךוניה) ןיסולכוא ךרעמ -

 .('וכו הלנספא ,הסדנה) ם?סכנ ךרעמ -

 .םי?זכרמ םינותנ ?דסמ השולש ושבוגי ל"נל םאתהב
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 דולצה רוזיב ?בגל ת?ללכה השיגה

 ?עצמאב םידיוצמה המצוע ילעבו םילודג םיירוזא בוש?יח ?זכרמ ליעפי ?יזכרמ ףוג (א)

 .םייצרא םינותנ ?דסמ לוהינל םימיאתמ ןוסחא יעצמאב

 .םה?ניב םינמז ףותישלו תרושקתב הדובעל ומאתוי בוש?יחה יזכרמ (ב)

 .םיפוסמו םיבשחמ-ינימ לש המרל דע תוימוקמה תויושרב הצק דויצ רוזיב (ג)

 :הצק דו?יצ רוז?ב לש הרטמה

 .םידוביעה לש בבסה ןמז םוצמצ -

 .רלהמ הבוגת ןמזב עדימ רוזחא -

 .םינותנ ידסמל הריהמ השיג ,קוחרמ עדימה לע הטילש -

 .םמושלרו םפסאיה םוקמב םינותנה לש תומיאו הקידב תלוכי -

 תושעיהל הכירצש הדובעמ לידבהל) םינמדזמ םיבושיחו םלידוביע עוציב -

 (8ת6ַ) .הווצאב

 הצק דויצ תרליחבל םייללכ םידדמ

 לע תולטמה תא שארמ רידגהל ש? .וילע תולטומה תויצקנופה תא אלמל דויצה לע (א)

 .הלא תושלרד אלממ םנמא דויצה םא ןוחבלו דויצה

 ,רודילש ,השקהב ךורכה לכב ליעיו חונ תויהל ךירצ דו?יצה תויביעקארעניא תוכרעמב (ב)

 .רוזחא

 הנכותה ?:גוס לכ יבגלו תיזכרמה תכרעמל האלמ תומיאת תמר לעב תויהל ךירצ דויצה (ג)

 .תכרעמב םיצרה

 תינכטו תיעוצקמ הכימת תתל לגולסמה םרוג ידי לע קוושמ תולהל ךירצ דויצה (ד)

 .ןיטינומ לעב ןרצ? וא קוושמ רמולכ ,ההובג

 ,השלכר יאנת ,םיעוציב ריחמ :ןוגכ םיילכלכ םילוקיש לע תונעל ךירצ דויצה (ה)

 .'וכו הקזחא ?ר?חמ
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 תרושקת תשר ןונכת יבגל תיללכה השיגה

 תדבוע ימוקמה ןוטלשה לש עדלמה תכרעמש ,א*ה תשרה ?ננכתמ תא החנמה תיללכה השיגה

 לעפתמה ?זכרמה ףוגה תנ?יחבמ יוצרה בצמה .תרזובמ יטמוטוא םינותנ דוביע תעיטב

 .והנשמ לא בשחמ לכ רוביה תרשפאמה "םולה? תשר" א?ה (םיבאשמ לוצינו הטילש "?לוקיש)

 םילשורי

 עבש ראב

 ?מוקמה ןוטלשב םולה? הנבמב תרושקתה תשר לש המכס

 :רשפאת תאזכ תשר תרוצת

 .םישמתשמל ןתונ רבדהש תוחונה לכ םע הרמוחה לש יפרגואיג רוזיב (א)

 .(םישמתשמ ןיב םיתמצ ףיסוהל ןתינ) תרושקת יווקב רכינ ןוכסיח (ב)

 .קחורמ רתאב אצמנה בשחמ ?די-לע בשחמה ןקתמל יוביג (ג)

 .רחא רתאב בשחמ ףוריצ ידי-לע ךרוצה תעב קפוסמה ףסונ יבושיח חוכ (ד)

 תשרהמ תויפיצפס תושירד

 אלל ול םישורדה םימוטייה לכל ותמזויב רשקתהל תשרב שמתשמל רשפאל תשרה לע (א)

 .תשרה תרוצתב תולת

 .?פרגואיגה םוקימב תולת אלל םושייל םוש?י ןיב רשק םויק רשפאל תשרה לע (ב)

 .תשרב םינקתומה םיבשחמהמ דחא לכל הצק דויצ רוביח רשפאל הכירצ תכרעמה (ג)

 .םישמתשמה לש הדובעה תרוצב יוניש אלל םיקחורמ םיווק זוכיר תורשפא (ד)

 .ולפנש םיווקל ?וביגו תולקת רותיא תורשפא (ה)

 תשר תמקהו הצק דויצ תנקתהל םייתביבס םיאנת

 סא-תדאש דויצב וא תשו תרגסמב הצק דויצ תנקתהל םיינויחהו םיבושחה םיאנתה ןיבמ

 :הלא תא תונמל שי

 הדובע תוטיש םשייל היריעה וא הצעומה תולהנהו הריכבה תודיקפה דצמ תונוכנ (א)

 .תויביטקארטניא
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 לפטל תיעוצקמ תלוכיו יטמוטוא םינותנ דוביע תוכרעמ לש תלשעמ הלעפהב ןויסינ (ב)

 .םושל?ה תניחבמ ןהו תינכט הניחבמ ןה - הצק דויצב

 םושי? .ת?ביעטקארענ?א הרוצבו תרושקתב הדובע רטשמל המ?אתמ תינוגרא תוכרעיה (ג)

 םוש?? .םהלש תולטמהו םידבועה דוקפתב םייונ?ש שרוד םיפוסמ תועצמאב הדובע

 תויוליעפה ןווגמ תא עדי תכרעמב לפטמה דיקפהש ב??חמ סא-תזאפ תטישב לעפומה

 .תכרעמהמ םינותנ רוזחאבו ןוכדעב ,הנזהב ,ףוסלאב תוכורכה

 לש המירזה תטיש יוניש לש אצוי לעופכ םישורד ויה? ?נוגראה הנבמב םייוניש (ד)

 לפטתש תיזכרמ היצקנופ שבוגתש יוצר ,אשונו אשונ לכב לופיעה תרוצו םינותנה

 םלנועע ?נוגראה הנבמב םיפסונ םייונ?יש .תינוריעה עדלמה תכרעמב הטמ גרדב

 .םייעוצקמ םיפוג תועצמאב תינדפק הניחב

 םימושייו הצק דויצ רוזיב תנ?יחבמ תויושר לש גוויס

 ןהבאיש רקחמ עצבל שי? הנותנ תושרב ולעפויש ם?מושייהו הצקה דויצ גוס תעיבק ךרוצל

 םשליל שלש תכרעמה יהמו ןיקתהל דויצ הז?א העלחהה לע ם?עיפשמה םייזכרמ ם?מרוג רפסמ

 תוצעומ ,םיטועימ) תושרה גוס ,תושרה לדוג :ןוגכ סיעובק םימרוג ןילצל שי .תושר לכב

 ל?פגאבו הלהנהב תועדומה תדימ :ןוגכ םינתשמ םיאנתו יפרגואיג קוחיר ,('וכו תוירוזא

 תכרעמב בלתשהל היריעה תונוכנ ,לוהינה תמר ,תונכוממ תוכרעמ תלעפהו לוע?יל היריעה

 ם?מרוגה יפ לע ,םיירשפאה תונורתפה לע עיפשמ םיאנתהו םימרוגה ןמ דחא לכ .'וכו

 .תויושר לש םיסופ?ט השלש ןחבאל ןת?נ םיעובקה

 :הלאה תויורשפאה לע (ם.עכ.. -ה תשיג יפ לע)ץילמהל

 ץלמומ ןוכימ ןורתפ תושרה גוס

 תשרב בלושמ אדפ 3-2 לש המצועב יזכרמ בעשחמ תוישאר םירע

 םיקסיד ,םיפוסמ :ןווגמ הצק דויצ םַע תיללכה ,הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי)

 תויצקנופ לכ תא עצבל תלגוסמ תכרעמה .תוספדמו (עבש ראב

 ?זכרמ בשחמל אלמ יוביג תתל תלגוסמו דוביעה

 .תשרב רחא

 דע 1/2 לש המצועב (תיזכרמ דוב?יע תדיחי) םייעי? 'א תורשפא - הדש-?ירע

 :רקיעב ,הצק דויצ םע תיללכה תשרב תבלושמ אזפ ו

 קסלדו הספדה יעצמא ןוכדעו רוזחאל םיפוסמ

 .םלנותנ לש פללניב ןוסחאל



 'ב תורשפא - הדשה-ירע

 רתוי ןהב שיש תוימוקמ תוצעומ

 בא יתב 2000-מ

 תוחפ ןהב שיש תוימוקמ תוצעומ

 .בא יתב 2000-מ

 םיבושלו תונטק תוירוזא תוצעומ
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 תועצמאב תכרעמה תלעפה לש תורשפא םג לוקשל שי

 ךרד ם?נותנ ןוסחאו מ"עי אלל תוספדמ ,םיפוסמ

 םלבשחמ זכרמל תוכומסה הדשה-ירעב רקיעב - םיווק

 .לודג

 ךרעמ ,הספדה יעצמא ןוכדעו רוזחאל םיפוסמ ךרעמ

 תרוקיב ,םינותנ תטילק עוציבל םתעת םאצתצ

 .ם?לבגומ םיימוקמ םידובילעו

 םיאנתהש תומוקמב ןוכדעו עדימ רוזחאל םיפוסמ ךרעמ

 .םאולמב םילשב םייתביבסה

 םירססורפורקימ ןיקתהל תורשפא ןוחבל שי

 ךרוצל גו?ה) עדתתטפ תטעישב םרבחל ןתינש

 .(םרוזחאו םינותנה דוביע

 םויכ ;תיתנש-בר הדובע תינכתל םאתהב וז השיג לעופב תמשיימ היצמוטואל הרבחה

 ףסונב תאזו ,םיזכרמ 3 דוע ולעפוי 1986 דעו םיירוזא בושלח יזכרמ 5 םילעפומ

 .?מוקמה ןוטלשב תויושר תורשעב הצק דויצ תנקתהל
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 למוקמה ןוטלשב םיפסכ תכרעמ לש קיסילב תינכת

 *תוליורשפא םוכיס

 מ"עב ,תויאקירמא להנלמ תוכרעמ

 תיביטנרטלא תיסנאניפ תכרעמ - ימוקמה ןוטלשב םיפסכ תכרעמ לש קיסייב תינכת .1

 תונטק תולמוקמ תויושרל
 ----יר וא וו ו 6

 לללכ 1

 לנכדעו בוט יסנאניפ עדלמל םיקוקז תולמוקמ תויושר לש םייעוצקמ םילהנמ

 עדימל םיקוקז םה .םלומ םיבצינ םהש םיצחלה םע דדומתהל ולכולש ידכ ,רתוי

 תובוט תוינידמ תוטלחה תלבקל - םהינוגרא לש רתוי יביטקפא לוהינל ינו?חה

 ;םילבגומה םלבאשמה לש ?למ?טפוא ?וצימלו תונוש תולועפ לע חוקיפל ,רתוי

 ;תוססובמ תויביצקת תוטלחה לבקל תוימוקמה תוצעומה ירחבנל עייסיש עדימ

 ללכו יזכרמה ןוטלשה ,םיילאיצנטופ םיעיקשמ דצמ השירדה לע הנעיש עדימ

 .רתוי ףיקמ יפסכ חווידל רוביצה

 תויושרהמ תובר .הלא םיכרצ לע תונעל דחולמב ושקתה תונטק תוימוקמ תויושר

 תותיפל םישורדה ףסכהו ןמזה תא ביצקהל תולגוסמ ויה אל תונטקה תוימוקמה

 םלבשחמ לש הובגה םריחמ ,תאזמ הרתי .תלשארבמ ןהלשמ תויסנאניפ תוכרעמ

 אלל הרמוח שוכרל ןתוא ץליא וא ןוכימ לש הביטנרטלאה תא לכיס םדויצו

 לוקשל ולכלש בצמל תוימוקמ תויושר ןתוא ףוסבל ועיגהשמו .םימושיי תנכות

 תמאות םימושיל תנכות קושב האצמנ אל תופוכת םיתעל ,םימושיי תנכות תשיכר

 תוינדלה תוכרעמה םע רסייתהלו ךישמהל אלא ןהל רתונ אל .ושכרש הרמוחל

 .לגרדומ ןוטלש לש םיכרצה תא תומלוה ןניאש ,ןהלש תונשולמה תונכוממה וא

 * ת005 8510, תססת 60טתתאאמאע עדאתאסדתז, 5צ575%8 - 5טאתתצ סת ס\קתפ11,11₪5 ,

 טתאטתתצ 1980, תאפת1סתא אתאהספאמאע 5צ57585, אס, (2.8-5)
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 י (תעטתדסתא תותאת6מאמצל 5צ57מא5 , 1אס- 5 ) "תוינקירמא לוהינ תוכרעמ" תרבח

 רושקה לכב הבר תויחמומ השכר ,יצראה רושלמב תלעופה תוכרעמ חותיפלו ץועייל הרבה

 תוכרעמ לש םלטביהה לכב םיקסוע ונא ,תוימוקמ תויושר לש יסנאניפה עדימה לכרוצל

 חותלפל דעו וילהנו יאנובשחה ךרעמה תוינידמ םוחתב ץועי*ל ןמל - תויסנאניפ לוהינ

 דויצל הרבחה" לש םישרומ םלנכוס ונתויהב .תובשחוממ תויסנאניפ עדלימ תוכרעמ

 םיבשחמ-ינלמה תא עיצהל ונתלוכיב שי ,(סדסזעתמ םסטדפאמאש סססססתתיזסא) "ילאטיגיד

 קיסייבה תלנכת לש הסרג םג תמייק .ריבס ריחמב , 20-11 תרדסמ ,רתולב םישידחה

 .םא.יב.ילא ?בשחמ תמאותה ימוקמה ןוטלשב םיפסכ תוכרעמל

 תרבחל תרשפאמ (קיסייב ם"שכמ ןלהל) ?מוקמה ןוטלשב תויפסכ תוכרעמל קיסייבה תלנכת

 ןונכת לש תויורשפאה תא תונטק תוימוקמ תויושרל עיצהל "תוינקירמא לוהינ תוכרעמ"

 .דבלב תודחא הנכות תוליבח לש ריחמב רתויב השלדחה הרמוחב שומיש תוברל ,הנמזה יפל

 ןוטלשב ?פסכה לוהינה תויעב ןורתפב רלשעה ונגויסינ לע תססובמ "ם"שכמ" תינכת

 לדל לע ועבקנש יאנובשחה ךרעמהו חווידה תושירד לע תונעל תעייסמ אלה .ימוקמה

 (אתנידסאת, ססטאסדת סא 60טמתאאפאד תס6סטאעדא6) "תיגוטלש תואנובשחל תימואלה הצעומה"

 אל ונכדועש ?פכ "ןוטלשב ?פסכ חווידו ,ןובשח תילאר ,תואנובשח" תונקתב תוטרופמהו

 .הצעומה לש 1 ח"ודב רבכמ

 תללאר ,תואנובשח" תונקת תושירדב הדימע לע רושיאב תוכזל ךל עייסת ם"שכמה תכרעמ

 ךא ,ךלש םיבחרתמה עדלמה יכרוצ לע תונעל ידכ הקיפסמ התמצע ."לפסכ חווידו ןובש

 הב שמתשהל ולכוי ךלש תיביצקתהו תלאנובשחה תכרעמה ?דבועש ידכ הלד הטושפ איה

 .תינגכט תונמוימ אלל ףא רישי ןפואב

 תרפושמ תיסנאנלפ תכרעמ תמקהש םיעדו? ונא ?מוקמה ןוטלשה תורישב וננגוליסינמ

 םלייוביגמ תלנהנ "קיסייב-ם"שכמ" תינכת .אדירג הנכותו הרמוח רשאמ רתויב הכורכ

 "תולנקלרמא לוהינ תוכרעמ" ?צעו? ."תוינקלרמא לוהינ תוכרעמ" תרבח ?חמומ לש

 ,תונובשחה תחול תנוכתמ תא ,תלאנובשחה תוינידמה תא בלשלו לילכהל ךל ועייסי

 הרשכה םיעיצמ ונא .ם"שכמ"ה תנכותב ךנוגרא לש הרקבה ?להונו חווידה תושלרד תא

 .תכרעמה לטביה לכב םידבועו םילהנמל
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 תוקלפ לסופדו תונוכת 1

 רושקה לכב םייסיסבה ךיכרצ לכ לע הנוע "קיסייב-ם"שכמ" .האלמ תיסנאניפ תכרעמ

 -ב דחולמב תקסוע איה .ליסנאנלפה לוהינל

 םיביצקת תנכה

 תויובייחתה לע חוקלפ

 תואצוה תואנובשח

 םולשתל תונובשח

 םלנמוזמב םימולשת

 תוסנכה תואנובשח

 םיבילח תונובשח

 לשאר סקנפ

 תולעה תואנובשח

 תוירחא חוולד .0

 לנוצילה ?יסנאניפ חוולד .1

 0 סר ₪ ₪ = רט

 .ךיכרצל םאתהב ינררב ןפואב ןהב שמתשהל ןתינו ,הריחב יפל ןה הלא תויצקנופ

 רתול רחואמ ןפיסוהל לכות ,ןושארה בלשב תויצקנופה ןמ תודחאב שמתשת אל םא םג

 .םתובחרתה וא ךיכרצ תונתשה םע

 ןוטלשב ללכ ךרדב םיעיפומה םיפסכה ?גוס לכב תלפטמ "קיסייב-ם"שכמ" תינכת

 :למוקמה

 םיפטוש םיפסכ * לללכה דועיה *

 תויונכוסו תונרק יפסכ * תודחוימ תוסנכהמ םיפסכ *

 תדחוימ הכרעהמ םיפסכ * תובוח םולשתל םיפסכ *

 לללכ םיעובק םיסכנ ןובשח * תולנוה תועקשהל םיפסכ *

 ךורא ןמזל תובוח לש יללכ ןובשח * םילמלנפ םיתורישל םיפסכ *

 תונבל ךל תרשפאמ "קיסייב-ם"שכמ" תכרעמ .תוילנויצפוא ןה הלא תויצקנופ םג

 .קוחה ידל לעו ךתדובע ךרוצל שרדיתש תיאנובשח תוהמ לכ
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 "ק?לס??ב-ם"שכמ' לש תולצקנופב שמתשת יכ ןכתיש ףא .(תילארגטנליא) תללכומ תכרעמ

 היצארגטנלא םלגלשמ ונא .רתולב תילארגטניא איח התוללכב תכרעמה ,וזמ וז דרפנב

 - לדל לע וז

 ;םלדוק תנוכתמ התואב יסנאניפה עדלמה יגוס לכ גוויס *

 ךשמהב ם?חדנ םה ןלא וטלקנו וסנכוה םינותנש עגרמש ךכ ,הפלקמ תימדק הכירע *

 ;דוביעה

 ;דחואמ םלנותנ סיסבב עדלימה לכ ןוסחא *

 .תויסנאניפה תויצקנופה לכב םייבקע תואנובשח ילהונו תוינידמ םושילי *

 ןיכהל לוכי התא וז תנוכתמב םג :לשמל .ךתושלמג תא ליבגמ וניא הז רודלס

 תיאנובשח תוינידמ םשיללו םייאנובשחה ךינותנ רשאמ רתול תימוכלס המרב םיביצקת

 .םינוש םיפסכ יגוסב הנוש

 תנוכתמב ורמשיי םילאנובשחו םילביצקת םינותנש החיטבמ "קיסייב-ם"שכמ" תלינכת

 תינכתה .הדיחא הרוצב םשוית הדועי לש גוס לכל תיאנובשחה תוינידמהשו הביקע

 תקלפמ ןכ ומכ .םוכיסה תואצות םע דחא הנקב דימת הלעי לנטרפה עדימהש החיטבמ

 תומרוגו תובר תוכרעמ תודקופה תומאתה-יא ,תויצקנופ ןיב תומאתה לא תלינכתה

 ודבע* ךנוגראב םינוש םישמתשמש החלטבמ "קיסייב-ם"שכמ" ת?ינכת .םישובישל ןהב

 .םלנותנ ךרעמ ותואמ דימת

 גווסל תלגוסמ תויהל תבייחה ההובג תונעיה תמר תלעב תכרעמ .השימג דודיק תנוכתמ

 - הלאב קרו - םייפיצפסה םידוקה ?חנומב וילע חוודלו ודעתל יסנאניפ עדלמ

 הקינעמ "קיסייב-ם"שכמ' תינכת .תכרעמב שמתשמה יפיצפסה ןוגראל םייטנאוולרה

 םה םלשורדה םידוקה .ךיכרצ תא תמאותה דודיק תנוכתמ עובקל תושימגה תא ךל

 ידעל) תואנובשחו תוקלחמ ,ביצקת :ימוקמה ןוטלשה תולועפ לכל םיפתושמה הלא

 םג הליכמ "קיסי?לב-ם"שכמ" תינכת .(לנזאמ ןובשח וא הסנכה תורוקמ ,תואצוה

 .שורד אוהש םוקמב טוריפ רתי גישהל ךל םירשפאמה םיילנויצפוא םידוק רפסמ

 ,ןוגרא-תת ,הקלחמ ךותב תינוגרא הדיחי ,דועי*ל תדיהי םה םיילנויצפואה םידוקה

 .דעי-תת וא (תינכת) תוליעפ
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 "קיסי?ב-ם"שכמ" תכרעמ ונעי דציכ ךל םימיגדמ ונא ,תכרעמה תנקתהב ונתרזעננ קלחכ

 אלל ךיכרצ לע תונעל תושימגב ךלש תכרעמה ןייטצת ךכל תודוה .ךיכרצ לע היחווידו

 םע דבב דב לדגת "קיסיילב-ם"שכמ תכרעמ ,וזמ הרתי .ךישמתשמ לע תפסונ הסמעמ תלטה

 תונתשה םע ךתושרל דימת ודמעי ?נושארה בלשב םהב שמתשמ ךניאש םידוק .ךיכרצ

 .ךיכרצ

 תדלמב היולת תיסנאניפ תכרעמ לכ לש התחלצה .ךיכרצ תא םלמאותה םילהנו הרקב יסופד

 תובר תויתליבח תוכרעמ .ןוגראב ם?שמשמה הרקבה ילהונו תוקינכטל התומלאת

 ומצע תא םלאתהל שמתשמה תא תוצלאמ ןהש ןוולכמ ,וז הנ?חבמ תוקול עתסאגבסמ צפי 5

 םיכרצב לופיט םשל תופסונ "תולמדק" תוינכת ול תתפל וא תידוחיי םילהנ תכרעמל

 ,םינוגראה ?יגוס לכל המיאתמה תחתא םילהנו הרקב תכרעמ תמייק אלו ליאוה .םייפיצפס

 קרנו - םלטירפ םתואב רוחבל ךל תרשפאמה תושימג "קיסי?ב-ם"שכמ" תכרעמל ונקנעה

 .ךנוגראל םימלאתמה - םהב

 - רותבל ךל תרשפאמ "קיס?יב-ם"שכמ תכרעמ

 ,תואנובשח ,בוצקת) קיסילב-ם"שכמ ידי לע עצבתהל תורומאה תויצקנופה תא *

 ;('וכו םינכוממ םינמוזמב םימולשת

 ;(םלנמוזמ סיסב לע וא תמאתומ תוריבצ ,תרבצנ) תואנובשחה תטלש תא *

 ;לעופב האצוהה תא ללבגל ךלש םידעילהו תואצוהה ביצקת הבש הדימה תא *

 ;תואנובשחבו בוצקתב טוריפה תמר תא *

 תונובשחה תריגס ועצבתל* הבש תורידתה תאו ךלש יאנובשחה רוזחמה תרדגה תא *

 .יפסכה חווידהו

 .תונוש תוקלחמלו םינוש םיפסכ ?גוסל תונוש תויצפואב רוחבל ףא לוכל התא

 סיסב לע תואנובשחה תחת תיללכה הדועיה תואנובשח תא עצבל לוכי התא :לשמל

 תורלבצ תואנובשחב שמתשהל ךא ,תויובילחתה תואנובשח לדי לע תמאתומה תוריבצה

 .ךלש םימה תקלחמב האלמ
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 האצותה .ךיכרצל רתויב המלאתמה םילהנהו הרקבה תניצפנא תכרעמ תא ךל רחוב התא

 ףאו ןושארה עגרה ןמ - ךל םישורדה םיעוציבה תא ךנוגראל הקינעמה תכרעמ איה

 .ךיתולועפב םירתולמ םייונלש אלל - תואבה םינשב

 התלוכיב אוה תיסנאניפ תכרעמ לכ לש רתויב בושחה ןחבמה .הפיקמ יפסכ חוויד תלוכל

 הנועה הפיקמ תוולד תלוכיב תננוחמ קיסייב-ם"שכמ תכרעמ .םיישומיש תוחוד קיפהל

 תוקלחמ ידבועל דעו תוצעומה ?רחבנמ ,ל?מוקמה ןוטלשה תומר לכב עדימה יכרוצ לע

 - םהבו םיינקת תוחתוד 70-מ הלעמל הליכמ איה .םיביצקתהו תואנובשחה

 ;םידועללו םיביצקת לימוכיס *

 ;םתמאתהו םיביצקת תנכה םשל םייונלש לע תוחוד *

 ;תוקלחמו תודועי יפל לעופב תויובייתתהו תוסנכה לע לוהינ תוחוד *

 ;הלבקלו םולשתל תונובשח לעו ןועריפל תויובייתתה לע םימכסמו םיטרופמ תוחוד *

 ;םידועייהו םיביצקתה ןיבל לעופב תואצות ןיב תואוושה *

 ;ןמוי למושיר טוריפו םיינויסלנ םינזאמ *

 :םייפסכ תוחוד *

 .םירחא םידוקו תונובשחה חול לש תוינטרפ תומישר *

 תוחודה-בתוכב שמתשהל לוכל התא .תוחוד-בתוכ םג תללוכ קיסייב-ם"שכמ תכרעמ

 .ול קקזתש ח"וד לש ףסונ גוס לכ תונבל ידכ

 "ם"שכמ"ה םע לבקמ התא המ 1

 לחמומ אלא ,דבלב הנכות תוליבח לבקמ ךניא ,ם"שכמה תכרעמ תא שכור התא רשאכ

 תשיכר .הלועפל הסינכהלו הניקתהל םג ךל םירזוע "תוינקירמא לוהינ תוכרעמ" תרבח

 - תללוכ "ם''שכמ"ה

 ."ם"שכמ"ה תליבח לש םיילאנולצקנופה םיעוציבה לכ תא *

 ;םישדח תוחוד תפסוהל תוחודה-בתוכב שמתשהל תוכז *
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 - ללוכה (םיקתוע ?נשב) אלמ דועית *

 "ם"שכמ" לוהלנל ךירדמ

 "ם"שכמ" ?להונל ךלירדמ

 "ם"שכמ"ל הלעפה ךירדמ

 "ם"שכמ"ב םינותנ םושירל ךירדמ

 ;"ם"שכמ'"ל הנקתה ךירדמ

 :ךתדובע םוקמב ומילקתלש הרשכה יסרוק העברא *

 םינותנ םושלירל סרוק

 תכרעמה תלעפהל סרוק

 תואנובשחו לוהינ ?להונל סרוק

 ;םימושי? ללוחמל סרוק

 ;"ם"שכמ'ל םילנקת טלק ?ספט לש האלמ תכרעמ *

 ;םילנקת "ם"שכמ" תוחוד 70-מ הלעמל רוציל תלוכל *

 - ללכמה "ם"שכמ'"ה תכרעמ (םי)טרס לש דחא קתוע *

 ;"ם"שכמה םושיי תא -

 ;תלנקתה תודוקפה תפש תרדס תא

 ;םימושייה ללוחמ תא

 .הנושארה הנשל תוירחא *

 .תוחוד םיללוחמה םילודוממו תולועפ םלדבעמה םילודוממ היונב "ם'שכמ"ה תכרעמ

 האשרה אלל תולועפה ידבעמ םילודומה תא איהש הרוצ םושב תונשל רוסא חוקלל

 לאשר םימושייה ?יללוחמ םללודומב ."תוינקירמא לוהלנ תוכרעמ" תרבח םעטמ בתכב

 וא תוירחאה תא ןכסי רבדהש ילבו בתכב האשרה אלל רוקמה דוק תא תונשל חוקלה

 ,חוקלה ידי לע םיעצובמ הלא ןוגכ םייוניש רשאכ .תכרעמה ראשל הקוזחתה םכסה

 .םתקוזחתלו ונושש תוחודל תיארחא "תוינקירמא לוה?נ תוכרעמ" תרבח ןיא
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 הנכות/הרמוח תביבס

 /הרמוחה תושלרד .יס.לא.לד-ו .םא.יב.ללא ?בשחמ לע תלעופ "קיסייב-ם''שכמ"

 :ןמקלדכ ןה הנכות

 .םא.לב.ללא  תסרג

 .3570 למאות :םלמגד

 כס5/טפש | וא ,05/ע5 ,עטפוא 75 ,5 :הלעפה תוכרעמ

 תנווקמ הסרלגל 58 :רזע תנכות

 לס.לא.לד  תסרג

 הלעמו ,עפפ 11/34 :םימגד

 תפא-11נא קתספ וא ת5פא-11א :הלעפה תוכרעמ

 תורלשה תקלחמ תסרג

 הלני'גרלו ,ןוטגנילרא ,"תולנקירמא לוהינ תוכרעמ" תרבח לש בשחמה זכרמ

 .תלצרא ללכ תרושקת תשר תועצמאב קוחרמ השיג תורשפא

 תונווקמ תואסרגב םידחוימ םיעוציב

 תא (12:תורבדיה ןפואב עצבל ךל תורשפאמ קיסייב-ם"שכמ לש תונווקמה תואסרגה
2 

 : 7 ףוסמ תועצמאב ,ןלהלש תוירקיעה תויצקנופה

 תונובשח תוחול ,םיירקיע םייפסכ םימוכיס תרצוא "ם"שכמ"ה תכרעמ .לואשת *

 ,שומישל הלק לואשת תפש תועצמאב השיגל םינתינה בא-יצבוקב םלרחא םידוקו

 בוקנל ,סנכיהל שקבמ התא וילאש באה-ץבוק םשב בוקנל ךל תרשפאמ לואשתה תפש

 םישקובמה תודשב ,תולדל שקבמ התאש םייפיצפסה םימושירב וא ?פיצפסה םושירב

 לוכי התאש לואשת לש תודחא תואמגוד ןלהל .היוצרה הגוצתה תנוכתמבו הגוצתל

 :וז ךרדב עצבל

 תכרעמל שמתשמה ןיב תלדלמו הרישי תורבדיה :(1אעתתתס1טמ) לתורבדלה .1

 .תודחוימ תודוקפב וא תדחולמ תינכתב ךרוצ אלל ,תנווקמ

 לכל יוניכ ,(ק"קע) תידותאק ןרק תרפופש - סת'ונספמ תתצ ףספמ: סתע | 2

 .תדלקמה ללוכ ףוסמה
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 ,יביצקת ףיעס לכל ,גלצמה ?להשלכ הקלחמ לש תואצוהה ביצקת לש ףטושה בצמה

 ;הכ דע תויתנשה תואצוהה תאו יפסכה םוכסה ,רואלתה ,הרטמה ,ןוגראה תא

 ;תפטושה םלפסכה תנשל תואצוהה לדעל לכ תמישר

 ;אצוהש םוכסה ללוכ ,הערפנ םרטש השלכר תנמזה לש הבצמ

 .הכ דע יפלצפס דועל?ל תואצוה בויח

 - תויבלצקתהו תולאנובשחה תולועפה לכ תא תכרעמל סינכהל ןתלנ .םינותנ טלק *

 תילאמלנלמ הרשכה השורד הז םושייב שומלשל .יתורבדיה ןפואב - ףקות ןהל תתלו

 רוקמה תודועתל ןיטולחל טעמכ תוהז ם"שכמה לש גצמה תונוכתמש רחאמ ,דבלב

 .ןהל תוליבקמה

 תוקידב לכ תא ם"שכמ תינכת תעצבמ ,תנווקמה תכרעמל םינותנ סינכמ התא רשאכ

 .גצמה לע תורהזא וא תואיגש לע תועדוה הגיצמו ידלמ ןפואב הכלרעה ירירשתו

 .רתוי רחואמ דעומל ןוקלתה תיליחד וא רתלאל תועטה ןוקית ןיב רוחבל לוכל התא

 םלנותנה ותדנ וללאכ ,ףסונ דוביעל הנתמהב לולכמה לכ קזחומ ןורחאה הרקמב

 .םיסקנפ ינזאמ לע וא בא-ץבוק םוש לע עלפשמ וניא רבדה ;תילולכמ דוביע תטישב

 םלנוכדעה לכ םיעצובמ 1 (סא תצאמ) ןווקמ ןפואב תלבקתמ םלנותנ תווצא רשאכ

 אופא תושמשמ תחא הווצא תואצות .םיפסונ םינותנ סינכהל ןתלנש ינפל - רתלאל

 םירלרשתהו תוכירעה לכו ליאוה ,תאזמ הרתי .תואבה תולועפה לכב תוכירע עוציבל

 עדלמ ובש בצמ םייק אל ,םינותנה תא סינכמ התא רשאכ "למדק" ןפואב םיעצובמ

 .רתול רחואמ בלשב תוחדיהל לוכי ןווקמ ןפואב לבקתנש

 ןה-ןווקמ ןפואב וסנכוהש תולועפה לכ לש אלרק םושיר הניכמ ם"שכמה תכרעמ

 תסנכה ןמזב ןנקתל היה ןתינ אלש תויועט ןוקיתל רזעכ ןהו תרוקיב ינויצכ

 .םינותנה

 .לדלמ שומישל ןכומ ,ןימזו רבוחמ :(סא עצאמ ) ןווקמ .1
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 וסנכוהש םלנותנה תווצא לכ לש םילניב ץבוק הניכמ ם"שכמה תכרעמ .תואיגש ןוקית *

 הרוצבו הווצאב וסנכוהש תויוחד תולועפ ליכמ םייניבה ץבוק .ולבקתנ אל ךא

 ןפואב ןנקתלו הנתמהב תויוצמה תולועפ תולדל ךל תרשפאמ"ם"שכמ"ה תינכת .תנווקמ

 תסנכהב תושמשמה הגוצת תוטלש ןתואבו גצמ תונוכתמ ןתואב שומלש ךות ,ןווקמ

 תכרעמ תלבקמ ,הז ןפואב הנקות תולועפ תווצאשרחאל .ןווקמ ןפואב םינותנ

 תא תקלסמו ,סקנפבו באה-ץבוקב םינוכדעה לכ תא תעצבמ ,הווצאה תא ם"שכמה

 .לוגשה ץבוקהמ הווצאה

 תוטלשמ תחא לכ ץמאל לוכי התא תואיגש ןקתל "ם"שכמ"ה תכרעמ לש תלוכלה תרזעב

 :ךנוגראב תוינקתה הלעפהה

 תואיגש ןוקית .םלבותנ תסנכה

 (לוחד) ןווקמ ןפואב הווצאב

 (?וחד) ןווקמ ןפואב ןווקמ ןפואב

 (לדללמ) ןווקמ ןפואב ןווקמ ןפואב

 יסוחלי עדלמ ?תורבדיה ןפואב ןכדעל ךל תרשפאמ "ם"שכמ"ה תכרעמ .תואלבט לוהינ *

 .'וכו םיקפסה תמישר ,ןוגראה תלבט ,תונובשחה חול ןוגכ ,בא-תואלבטב קזחומה

 לאנובשח בקעמכ .תוקידב תכלרע ידכ ךות םינוכדע עצבל לוכי התא המוד ךרדב

 ןכ לע רתי .תואלבטה לוהינ תולועפ לכ לש האירק המישר "ם"שכמ"ה תכרעמ הניכמ

 ןוחטיב ?להונ .ךתעד לוקיש ?פל ,םימיוסמ םלשמתשמל קר וז היצקנופ ליבגהל ןתינ

 .ךרוצל םאתהב וז היצקנופל השיג ךל םירשפאמ תכרעמב םינבומה

 הז גוס יתפוקת ןפואב תוכירצמ תונכוממה םיבשחמה תוכרעמ לכ .תכרעמה לוהינ *

 לש םייתפוקת םייוביג תוללוכ הלא ."תכרעמה תקזחאל תויצקנופ" לש רחא וא

 םישמתשמ תונובשח תריצל ,הלאכ ורק םא ,תכרעמב םילוקלק ןוקית ,םינותנ יסיסב

 םלתעל תובלייחמה "תניכרעמה" תויצקנופה ןה הלא .ןוחטיב תואמססו םלשדח

 ללועפתה ובצמ תא חיטבהל ?דכ ,םינותנ דוב?על םיחמומב הרקי תורזעיה תופוכת

 תולצקנופ תונבומ "ם"שכמ"ה תכרעמ לש יס.,יא.לד תסרגב .ותוליצנ תאו בשחמה לש

 םלשנאל רשפאמה הבושתו הלאש לש שומישל לק ךילהתב "תכרעמה תקוזחת" לש הלא

 וא םיתנכתמ תרזע אלל הלא תוינויח תולועפ עצבל םיבשחמב תונמוימ ירסח

 .םינותנ דוביעל םיחמומ
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 םללוכל ותרגסמבש ,קוחרמ ןוחבא תוריש תללוכ "ם"שכמ"ה תליבח .תכרעמה תקוזחת *

 תורישל תלינופלט סנכיהל "תולנקירמא לוהלנ תוכרעמ" תרבח לש תורישה ישנא

 דויצל הרבחה" ,ךכ לע ףסונ .הנכותל תורושקה תויעבב לפטל לדכ ךלש תכרעמה ךותל

 תורלשה תקלחמ רשאכ ,הלש הרמוחה ?שמתשמל קוחרמ ןוחבא תורלש תמילקמ "ילאטיגיד

 תורושקה תויעבב לפטלו תוקידב עצבל ?דכ ךלש תכרעמל תלנופלט סנכיהל הלוכי הלש

 .הרמוחל

 רפושמה יסנאניפה עדלמה תונורתל 1

 לנכדעו בוט ?יסנאנלפ חוויד לבקל ליחתת ,ילועפת בצמל העיגמ "ם'"שכמ"ה תכרעמש עגרמ

 לכות .תולמו?-םולה תולועפה לע ךלש הרקבה תא רפשי רבדה .ךנוגרא תומר לכב רתול

 ךל עייסלש רתוי בוט עדימב הכזתו .רזחהל תונתינה תואצוהה ןוערלפ תא רפשל

 .הותינבו בוצקתב ,ןונכתב

 םהילע תונעל לכות ,יסנאניפה עדלמה תניחבמ םישדח םיכרצ ומע איב*ל דיתעהש לככ

 .התבחרהו ךלש עדלמה תכרעמ לוהינ תולע תדרוהל איבת "ם"שכמ"ה תלנכת .תוריהמ רתיב

 .לסנאניפ תותינו ןונכת ךרוצל רבעה לש ףיקמ םינותנ סיסב ךדיב אצמיי ןכ ומכ

 םהלדיקפת תא םתנבה .רתול תובוט תוטלחה ולבקי ךנוגרא ילהנמ ,לכמ בושח ךא

 וביטלל םה .םה?לתוטלתה לש תויסנאנלפה תוכלשהה תא וניבי םה .רתוי תידוסי הלהת

 םידלקפתה םע תוליעי רתיב דדומתהל ולכול םהו .תואלצמה ?ירקי םיבאשמב שמתשהל

 .ךלש תושרה לש םילדגו םליכלוהה

 תכרעמ לש תויצפואהו תויצקנופהמ תחא לכב טוריפ רתיב םינד םליאבה םיקרפה

 ."קיסייב ם"שכמ"
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 * םהילתוכלשהו םהיתועפשה ,םיבשחמ-ורקימ ישומישל ילאיצנטופה שוקיבה

 גנו'צ 'י 'ס 'ד-ו ,דללפ 'ו 'ד ,םאהגנינאק 'ג

 םיבשחמ-ורקלמב שומלשה תוכלשה

 תוללוכ ?מוקמה ןוטלשה תוכרעמל םיבשחמ ורקלמ לש תבחרתמו תכלוהה םתסלנכ לש תוכלשהה

 פלפופיט ,עדלמ ןוסחאו דועית לש םיאשונל לבגומ הז רקחמ טקיורפ .תונורסחו תונורתי

 .עדימ תגצהלו םינותנ תרימשלו תריגאל ורקיעב סחייתמה ,?ללכ םינותנ דוביעו םיצבקב

 םעט ןיא ןכ אלמלאש ,וטנ תונורתלו תלעות קיפי םיבשחמ-ורקימב שומישהש ,אוה יאנתה

 םלבשחמ-ורקלמב שומישה תאצותש ,אופא רמול ןתלינ רתויב םייללכה םיחנומב .וב ןודל

 תוליעיב ,עדיב ןמזה אובב ףקתשי רבדה .ימוקמה ןוטלשב עדימל רושקה לכב רופיש איה

 .ולדובע לש לארומבו

 איה תוכרעמה בורב השלחה הילוחהש ךכב רבכמ הז וריכה םיבשחמה םוחתב ןוליסינ ילעב

 לצנל וליכשה אל םישמתשמה םלוא ,ריבכמל תויורשפא לעב ללכ ךרדב היה דויצה .שמתשמה

 תויורשפאל רע ונלא שמתשמהש ןה ךכל תולרקיעה תוביסה .םהידיב ונתינש תויורשפאה תא

 השיג רדעה תוברל ,םהב שומלשה יישקו םליבשחמ לש הובגה םריחמ ןכו ,בשחמב תומולגה

 תובורק םיתעל .הלעמלמ תופכנ תובר תוכרעמש הדבועה ןכו ,"תויתודידי" תוכרעמל

 .תכרעמה בוציעב ותמורת םישקבמ ןיאו ותצעב םילאוש ןיאש ,"םיינלב שלא" אוה שמתשמה

 רלאשמו תכרעמה תחלצה תא חיטביש ףסונ ץמאמ לכמ עבמיהל רחוב אוה תובורק םיתעל ךכיפל

 .םלחמומל וז הכאלמ

 ךותבש קפס ןיאו ,םיבשתמ-ורקלמה לש םהיתונורסהמ םיבר םנורתפ פע םיאבו םיכלוה ונתחמטל
 םולכ ותוא םיריכמ ונאש יפכ םיבשחמב שומישה ןפוא .םלוכל ןורתפ אצמי? רצק ןמז

 הנתשי אוה ןכמ רחאל םלוא .ןהלש אבה רודבו תויוושכעה תוכרעמה ?יח ךשמ לכ ךשמיי

 ושרדיי "החמומה"' ןמ וליאו ,תיבויח המורת םורתל שקבתי שמתשמה .הצקה לא הצקה ומ

 .בשחמה ?עדמב ותואליקב ךכמ תוחפו םושייהו ןונכתה ,הרשכהה לאשונב ויתויונמולימ רתוי

 .תויונמולמ םוצמצ לש ךילהת אוה בשחמב שומלשה

 * אדספס ססאפטע1א6 תא תססתתמ 6סטפתאאשא1

 םזאסאת 3, "פסצפכאצו המ ספאמאפ , 1אפתסע תאס 1אפז,10ת1105 סע ד

 תספז,ד0ת'110א5" ,

 סצ: 6. ססטאאזאססהחהתא, םס.ח. קבעתס, 6 ע.5.צ. 0%

 תטסטפפפ 1
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 דולצה תושרל דומעלש רושכמה ןווגמבו תוימושליה תונכותה עצלהב דקמתי שמתשמה

 תווטל המגמה .?ידיתעהו לוושכעה דויצה ?נקתב דקמתל החמומה וליאו ,ולש ?פיצפסה

 ול רחבש יפלצפסה דויצל בל םיש ילב ,תויורשפאלו עדימל השיג רוציל איה ךורא

 שומישה םשויל הב הנשכ 1985 תנש הנייוצ טקיורפה לש ןושארה וקלח לע ח"ודב .שמתשמה

 וחתופ תוחותפה תוכרעמה ןיב רובליה תוחוד םלוא ,"תוחותפ תוכרעמ ןיב רוביח"ל תכרעמב

 רכלנ קלח .םימללק ולה ולאכ םינקתש תמיא לכ,םיעצומ םינקת יפלו ,הז ?ופצ דעומ ינפל

 .םיבשחמ ורקימב עקשומ הז ןוויכב ץמאמה ןמ

 תויובתכתהמו תוחלשמ תוחתוקל םיבשחמ-ורקלמב שומישה תגהנה לש ןלהל תוראותמה תוכלשהה

 תחא לכלו תוצובקל ולבקתנש תועדה וקלוח הנבהה תלקהל .ימוקמה ןוטלשה ידבוע םע

 .וללכנ הבש הצובקל הנתלנש תרתוכה ןמ רתוי תובחר ןה תודחא תויועמשמ .תרתוכ הנתינ

 תונורתי

 לדבוע לש םתנבה תא רפשת הכלהכ גצומו ?תומכ עדימל השיגה תובחרתהש ,ךכל תופצל של

 תקיודמ הדובעל איביו ןוחטלבה תא קזחי רבדה ,םתדובעל רושקה לכב ימוקמה ןוטלשה

 .ץחל יבצמב דוחי?יב ,רתולי הרלהמו

 ךרוצל לופצה יפל וליבול דלקפתה לוהלנב רבוגה ןוחטבהו ינכדעו ףטוש עדלמ תקפסה

 ,ךכל תופצל שי .םילדומ ?מושייל שוקיבל איבי הז רבד .יוזליחבו םילדומ תיינבב

 לארומ תא הלעיו רתול הבוט תירוביצ תימדת ימוקמה ןוטלשל רוצי ןונכתב רופלשהש

 תימדתה רופישל רתויב תינשדחה היגולונכטב שומישה איבי םיבר תעדל .וידבוע

 יבגל ןהו רוב?צה יסחל ?בגל ןה הרכזוהש רתוי תיפיצפס הדוקנ .םהלש תירוביצה

 רופיש .קפוסמה עדימה תונכדעלו קוידל תעגונ יזכרמה ןוטלשה םע םיסחיה תכרעמ

 תויולע יבושיחב רופישל תודוה ?מוקמה ןוטלשה תוכרעמב םילמינפה םיסחיב םג יופצ

 .תוימרפה לש רתוי תיתואיצמ הכרעהל איביש רבד ,הדובע תכרעהבו

 .(עתספמ5510את2 תאקט דתדסתע1סא) "יעוצקמ רובגת"ל יעצמאכ רדגומ םיבשחמ-ורקימב שומלשה

 ,םילהנמו םידבוע תושרל תודמועה דובלעהו עדלמה תוכרעמ תבחרהש ,ךכל תופצל של

 הלא לע ףסונ .?עוצקמה ןוירפה תא ורפשי ,תוילהנלמה תולטמה םוצמצ םע דבב-דב

 דצמ תודגנתה לכ רדעה לשו יעוצקמ םדא-חוכ תפולחתב םוצמצ לש תוכלשהה ורכזוה

 .םילעוצקמה םידוגלאה
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 .םינותנה תונכדעבו קוידב רופישה לש תיבולח האצותכ רדגומ םינותנב יתקלחמ-ןיב ףותיש

 םעו ,םתנסחאבו םפוסיאב תמייקה תוליפכב ףסונ םוצמצל איבי םינותנה תוכיאב ןומיא

 .םהלש רחאו יעוצקמ חותינל בחרמה לדגי ,תומיאתמ תותשר לש ןנוניכ

 םדא-חוכ

 שוביגל םיצחל תורצוי םדאה-חוכו הקוסעתה תוינידמ לע םיבשחמ-ורקל?מב שומישה תוכלשה

 קלח וריכזהש תולופצה תואצותה תחא היה םדאה-חוכב םוצמצ .שדח היגולונכט םכסה

 .וז הדוקנב עוגנלמ דחולמב וענמנ םירחאש ,המוד .םלנלילאורמה ומ

 םוקמב תושלמגל השדח המכסה בייחתש תירשפא האצותכ הרדגוה םדאה-חוכ לש שדחמ הסירפ

 .הדובעה ?זוח חוסינ לעו םידיקפתה תרדגה לע עיפשת רשא ,הדובעה

 תועקשומה הדובעה תועשב םוצמצו םיבר םידיקפת לש םירושיכה תושירדב הדלירי םיפוצ לכה

 דצב עקשוי וז ךרדב ךסחייש ןמזהש יופצ .םידיקפת לש םיילהנלמהו םייתודיקפה םידדצב

 .דלקפתה לש ל?טופישהו יתבישחה

 ,תושדחה תוכרעמה תקידבו םושיי ,הרשכה םהיתובקעבו ,ןונכתו תויעוצלב ?רקחמ תכירע

 איבל הז ףסונ ץמאמש םיפוצ לכה .רבדב עגונה םדאה-חוכ לע תפסונ הדובע וליטל

 .תכרעמב יונלישה ןמ תלעות תקפהל

 הרשכה

 ידכ למואל הדימ-הנקב וכרענש םיעצבמ .הרשכהב ךרוצה איה הב םירלכמ םיברש הכלשה

 ,םיבשחמ-ורקלמב שמתשהל טרפבו ,השדח היגולונכט תגהנה לוקשל םיקסעה םלוע תא דדועל

 ,םילגמ םהש תונוכנהו ןיינעה ףא-לע .עדלמ וקפיס אל םלוא ,תופליחד לש השוחת ורצי

 עדי ?לעב .הרשכהו דומילל תוטושפ תויורשפא רדעה לשב םייוחד םישנאה םמצע םישיגרמ

 הצרת םא .ובושחלמ תובקעב שדחמ<הרשכהל וקקדזי םויכ להונמ אוהש יפכ םמוחתב

 אלא ,ם?יבשחמ-ורקלמ ל?עפהל ?דכ קר אל הלש הישנא לע ןעשיהל תרחא וא וז הקלחמ

 הרשכה ךכל שרדית ,םהל תורושקה תופסונ תויורשפאב ,רוחהבל תוחהפל וא ,חתפל ידכ םג

 תאו דויצה לש הנכותהו הרמוחה תויורשפא דומיל תא לולכת וז הרשכה .תיגולונכט

 תונמוימ ובייחי הנכות לש ימצע חותיפו הזל רבעמ הכילה .הנלימזה הנכותה ימושיי



 ב

 וא ופוריצב הכורכ תויהל היושע םיבשחמ-ורק?מ תסנכה .תונכתבו תוכרעמ חותינב

 םלט?ללקתו תוספדמל םיטרס ,רילנ תקפסא לע דקפומ היהלש ,דויצל הקוזחת שיא לש ותרשכהב

 תקפ?ל ףא וא ,דולצב שומישה זכרמכ יללכ ןפואב לעפיו תענומ הקוזחת ןגראלי ,(םיקסיד)

 .ויליעפמ תרשכה לעו וב שומלשה לע

 ןוגרא

 עדלמה תומכ תלדגהו םיבשחמ-ורקימב שומלשל תודוה ןהלנלמל תולטמב עקשומה ץמאמה תתחפה

 הלהי םיבשחמ-ורקימ לש םתסנכה םע .תוקלחמה הנבמ לש שדחמ ןוגרא בייחל יושע יביטקפאה

 ולד לודג היה* םהללע לטולש תולטמה רפסמ םאו ,הדובעה ?להונ תא שדחמ ןנכתל חרכה

 בושו בוש ולעוהש תודוקנה תחא ,שדחמ ןוגראמ סונמ היהי אל ,םואלת ןהלניב היהיו

 העיפוהשמ תוממעשמ תודובע עצבל םינכומ םנלא בוש םיבר םישנא .םומעשה תייעב התיה

 .השדח תלשעמ הביטנרטלא

 לנכטה רושימה

 םלשמתשמה ןמ עונמל הלולע ימוקמה ןוטלשב שומלשל םיבשחמ-ורקלמ תסנכהש ,ששחה הלעוה

 ןתלנש הנקסמל וע?לגה וז הדוקנב וקמעתהש םיבלשמה .םילודג םיבשחמ יתורישב רזעיהל

 םליזכרמה בשחמה ?תורלש לא רבחתהל לכוי רחבי?לש דולצה םא תאז תורשפא חתפל היהל

 םשומ אל הווהב םלוא ,דיתעל היוצר הרטמ איה דויצה תומיאתש ,הלעה רקסה .םימייקה

 ןניאשו םהיתוקלתמ םוחתב ןלוכ תויוצמה תולטמב העש ?פל םידקמתמ םישמתשמה .בר שגד הב

 לעוצלבב השגדוהש תולגתסהה תובישחל הבוגת תויהל היושע וז .הלועפ ףותלש תובילחמ

 תונורתלה ןיב .םאתומ בושחימבש תונורתיה ורכוה ןוידה ךשמהב םלוא ,םימדוק םימושליל

 תואצמיה ,רחבנש יפיצפסה דויצב שומישב תונמוימ לעב םידבוע לגס תמקה ונמנ הלאה

 לדיל האב הנורחאה הדוקנה .הלעפהה ילהונב תודיחתאו לוקלק לש םירקמל דויצ תדותע

 ,תלמוקמה תושרה תוקלחמ לכב ןפוצה תוכרעמ תומלאת לע םינולידב רתוי שגדומ יוטיב

 תוימוקמה תויושרב שרדיהל היושעה תיללכה תושלמגבו ם?ידבוע דוינב רוזעל לוכיה רבד

 .דיתעב

 ךרוצ ןיא .תונורתי הכותב תלפקמ םיבשתמ-ורקימ לש תיזלפה הנקתההש העדה תלבוקמ

 ,םיקית תונוראש רחאמ רכינ בחרמ הנפת? ןמזה תצורמב ןכש ,םייתביבסה םיאנתה תמאתהב
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 דובלע ,םיטסקט רומישל רבעמה תנבקעב םירתוימ ושעי? הקתעה תונוכמו הביתכ תונוכמ

 לקוח-אל שומישו הבינג ינפמ דויצה תנגה .תוינורטקלא ראוד תצפה תוכרעמו םילילמת

 .היעבכ ורכזוה

 אוהש תויורשפאלו דויצל עדוותהל םידבועל שורדה ןמזה ךשמב הדירי תמייק ללכ ךרדב

 .לוכיבכ תלטלאה םתומדקתה רואל יהשלכ הכנבמ םישח םלשדח םלשמתשמ ךכיפל .חתופ

 יכרד חותיפ ךות שדחה דויצה יוסינב ,הקלחמה ךותב ,תודיחיב דובעל ףידע םתעדל

 תודגנתה התיה רבעבו ,הקלחמה ךותב "ישיא" בשחנ רשקהב עדלמה .ישלאה םשומישל הדובע

 .הרטשמהו םי?לאיצוסה םיתורישה יבגל דחוימב רומא רבדה .תויאשחה ןדבאל ששחמ בושחימל

 לזכרמה בשחמה לע תועפשה

 לדיב םחותיפל םיניתממה וא ,יזכרמה בשחמה תרזעב העש ?פל םישענה ,םלימושיי עוציב

 הדיחלל תולעה לע הערל עיפשהל יושע ,יזכרמה בשחמה תרזעב דוביעלו בשחמה תדיחי

 ןתמת יזכרמה בשחמהמ חקליתש הדובע ,המוד ןפואב .יזכרמה בשחמב םירחא םישמתשמ לש

 תלבקל הנתמהה ינמזבו םיראשנה םישמתשמה רובע הבוגתה ינמזב רופיש ךות תורחתה תא

 .םייזכרמ בשחמ יתוריש

 תלמוקמה תושרב בושחימה לע םינוממב ץיאמ תונושה תוקלחמב םיבשחמ-ורקלמ לש םתנקתה

 םללדבהה תטלבהל איבל רבדה .הז םוחתב םהלש היגטארטסאה תא שדחמ שבגלו קודבל

 .םלבשחמב שומישב תושדח תוקיטקאט שוביגל ליבויו "םייללכ"ו "םיימוקמ" םינותנ ןיב

 םתמורת תא ריבגהל וצלאיי םישמתשמהו ,תוימוקמ תומזויבו םואיתב םשוי רתוי בר שגד

 .םישדח תוירחא ?ימוחתו םידיקפת םהילע לבקלו תיבויחה

 םע הנחמצתש עדימה תויגטרטסא ,ךכמ בושחו ,בושחימל רושקה לכב תוסיפתה יוניש

 רתו? לודגה ךפהמה תארקל ךרע-בר ןויסינ ויהי ,םיבשחמ-ורקלמב שומישה תובחרתה

 ."?נורטקלאה דרשמה"ו (  סס0אטמתסמאסמ) "תוסנכתה" ,אלמ תושיר תעפוה םע ללוחתיש
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 דלתעה

 בושחימ םע תלמוקמה תושרה תדובע לש ףיקמ שדחמ ןוגראב ךרוצ לש תורשפאה הרכזוה רבכ

 ללוחל תולוכ* שדחמ ונגרואש תויצקנופ רפסמ ,ךכל המודב .ה?יביכרמ לש ולד לודג קלח

 שומימל רפושמ עדלמ אצמי* תימוקמה תושרה ?דיב .תושרה לש התלועפ ךרד תסיפתב לוביש

 םהבש תומוקמב תוארל ןתלנ ךכל המגוד .הנתשל םינוש םלידיקפתב םשומה שגדהו הלדעל

 םלסמ ,תוריכש למדל תודרפנ הייבג תוכשלמ רבעמל הייבג יפוסמב שומלשה תגהנה האיבה

 דויצה לש ותואצמיה .םימולשתה יגוס לכ תא עצבל ןתלנ ןהבש םולשת תונחתל 'וכו

 שורדה ןמזב רכינ רוציק ךות ,םוקמ ותואב םימולשת עצבלו עדלמ לבקל רוביצל תרשפאמ

 קוידב תועצבתמ תולועפה לכ .םיקנבל םיפסכ תרבעהלו םירפסב םושלרל ,תולבק תספדהל

 .החונו הריהמ תרוקיב תורשפאמו ץרמנ

 תוידיתעו תויושכע תולגולונכטב אלמה שומישה תועפשה יבגל תיזחת תכירעב ךרוצ של

 תויגולונכטה ןיב םואיתה תוינויתבו תויאדכב הרכה תמייק .ןוגראה תרוצ לעו םידבועה לע

 תיברלמה תלעותה תא קיפהלו םילבגומה םיבאשמב ילאמיטפוא שומלשל אלבהל ידכ תושדחה

 םהלתולורשפא לע דולצו תולגולונכט לש תמאותמ יתלבו תלחוז הטילק .תימוקמה תושרה ןעמל

 תולהל רבדה הלה לוכי אל םולכ הלאשה הלוע התע םלוא ,רבעב הבר המד?יקל םנמא האיבה

 .תרחא

 .השדחה היגולונכטה לש םייתרבחהו םילטפשמה םיטביהה ורכזוה םרקחל שליש םיאשונכ

 הרוצב ונכו* ,הזוחא ירפס לשמל ,ןהינלמל תומושרש ךרוצהו תויטרפה תרלמשל הגאדה

 .הז רשקהב ולעוהש תואמגוד ןה ,ןהב ןייעל לכוי םדא לכש וזכ

 תורב ורכזוה תוגולארה ךלהמב וניוצש םיבשחמ-ורקימב שומישה לש תוברה תוכלשהה

 .םיבשחמ-ורקימ ?ימושייב יבלטקפאה שומישל תיארחתא השיג תופקשמ ןה .תיבולח



 ל - ו

 םיבשחמו עד?מ תוכרעמל םיגשומ ןולימ

 לועבג ןד - ךרעו טקיל

 תססמפ אטעזסס השיג תוטיט .

 ת?תרפס העיש :תועיש יתש ש? יללכ ןפואב .םרוזחא תרוצו עדימו םינותנ ןוסחאל תוטעיש

 דע טרסה לוגלגב הכורכ ןותנל השיגה ;יטנגמ טרס יבג לע םינותנה םינסחואמ הבע

 תשגל ןתינו יטנגמ עילקת לע םינותנה םינסחואמ הבש הריש? הע?ש התמועל .ותאיצמל

 .שורדה ןותנל תורישי

 תססמפ ₪ השיג ןמז

 .'וכו קסידה ,ןורכיזה ;בשחמה יביכר לש הבוגתה ןמז

 תפפז,1סתי סא םושיי

 .הרטמ תגשהל הנכתבו בשחמב שומישה

 המכל םיקלחתמ בשחמ ?מושיי ,עקרק ידועיי תכרעמ ,יאלמ לוה?נ ,תושרה ב?יצקת:המגודל

 םימושי? ,חהוק?פו הרקב (סגעפ/סא ) רוצייו ןונכת הסדנה ,םיקסע לוה?ינ ןוגכ תוצובק

 .םייעדמ

 תססז,דסתעדסא ספאטתת'יס םימושיי ללוחמ

 תועצמאב חתפל ןתינכת ונג?אש םדאל רשפאמ ללוחמה ,םושיי חתפל תועייסמה הנכת תוליבחה

 .סירלא ,סועול :םיעודי םיילארשי םיללוחמ .בשחמ םושיי תנבומו החונ הפש

 תתדקזס1תז, 1אנפז 16 תיתוכאלמ הנובנת

 ,הנבהו הקמנה תושרודה תומישמ עצבל םילגוסמה הנכת לרקובמ םל?נורטקלא םינקתה

 .תיעבט הפש לש טלק יפל למסל תלוכיו ןויסינהמ דומיל רשוכ ,ןויגיה הזכש ןקתמל

 .תיתוכאלמ הנובת תועצמאב םילעופ ,לשמל םיטובור .םילבגומ ןיידע הז םוחתב םיגשיהה

 תטפדיי ץתתצת תרוקיב ביתנ

 ,ןותנה יוהיזו רותיא רשפאל ידכ םינושה דוביעה יבלשב תועונת לש יתעלש םושיר

 עדל?מה תונימא תקידב רשפאמ

 תתסאטפ ?וביג

 .םיליעפה םיצבקהו םינותנה םוקישל םיצבקו םינותנ לש םיקתוע תרימש



 ו

 םתייסא הווצא וא לולכמ

 דוביעב לולכמב הדובע ,דוביעה ךילהתב םיוסמ בלשב םיפתתשמה םלטלרפ וא תועונת תצובק

 תלהנהב םוי לש תועונת ןוגכ ףתושמ הנבמ תלעב םינותנ תצובקב לופ?ט השוריפ םינותנ

 הלועפ םימעפל תארקנ לולכמב הלועפ ,תושרה ידבוע לש ?שדוחה רכשה תנכה ,תונובשח

 לפעל ןת?נ הב (סא תדאפ ) תנווקמ הלועפמ לידבהל ( סעש םדאש ) תנווקמ יתלב

 .דרפנב ןותנ לכב

 םספזאטפפ 6 תיקסע הקיפרג

 .ם?רחא םי?פרג םיעצמאו ילגעמ םישרח ,המרגוטסיה ,המוקע תועצמאב עדלמה תגצה

 מייבית

 .ל?נברוא ןונכתב רזע?הל ןתינ וז הטלישב ,בשחמ תרזעב רוצייו ןונכת

 6תפ/סגא

 ל ַכ ?חי

 ספט (סמאצתתז, כתססמ551א60 סטאנע) תיזכרמ דוביע תדיח

 .דובלעהו תול?גולה תולועפה ,בושלחה תולועפ תושענ הבש הדיחיה

 סאנס בבש

 םיפלא תורשע םיזכורמ הזכ דחא בבשב .הכ?ס שאר לדוגב םידממל רעזוהש ל?נורטקלא לגעמ

 .דחא בבשמ םייונבה םיבשחמ ש? .םילבק ,םידגנ ,םירוטס?זנרט לש

 7 לובוק

 .םי?קסע םישומ?של תונכת תפש

 סספמ דוק

 .קוס:ע למס ,םושלי למס ןוגכ עדימ גוציי ךרוצל לומיס

 ססאווטא16תיידסא אע'עחסתא םינותנ תרושקת

 תרושקת יווק וא ןופלע יווק תועצמאב םינותנ תרבעהל ם?עצמאו תוטלש אטבמה גשומ

 תרושקת תשר לארש?ב ?מוקמה ןוטלשל .םיבשחמל םיפוסמ ןיבו םיבשחמ ןיב (ן,ל,נ) םידחוימ

 .םירעה בור תא םויכ תרשקמה
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 ססאפסטנמת צמא בשחמ תכרעמ

 לכב םיבושחה םיביכרמה ,םינותנ דוביע עוצלב רשפאמה תונכתל ןתינה ?נורטקלא ןקתמ

 .עלפ/טלק תודיהי ,ינוצח ןורכיז ,(תיזכרמ דוביע תדיהי) מ"ע? :בשחמ

 0052 תסאטפ1'ע תלעות/תולע

 .העקשההמ חמצתש תלעותה המ ןוחבל ךרוצה תא אטבמה גשומ

 65 הדמול

 .םלוסמ אשונ דומלל תעייסמה בשחמ תנכות

 סתזית םיגותנ

 .'וכו טלרפ ריחמ ,םידלי ליג :עדימה לש דוסיה תדיחי

 תלה תתפע םינגותנ סיסב

 .עדימו םינותנ לש ףיקמו ןגרואמ רגאמ

 כתית 6 םינותנ דוביע

 תושעלהל לוכי .עדימל הכירע ,בושלח ,גווז ,ןו?מ תועצמאב םינותנ םיכפוה ובש ךילהתה

 .םיבשחמו תונוכמ תועצמאב וא תינדי

 סמ61510א 5טפפסתע 5צפ% הטלחה תכמות תכרעמ

 .םינתשמ ם?אנתב תוירשפאה תופולחה תגצה תועצמאב תוטלחה לבקל להנמל תע?יסמה הנכות

 תצפדתזמטתעמכ עת רזובמ דוביע

 השענ רזובמה דוביעה ;תללוכ הטלילש לע הר?מש ךות ןוגראב דוביע תויצקנופ רוזיפ

 םיעלשנו תרושקת תשרב םירבוחמה םייזכרמ םיבשחמ ,םיבשחמ ?נ?מ ,הצק דויצ תועצמאב

 .ם?פתושמ םירגאמו הנכות ידי לע

 .םיבשחמ חוקליפב תרוטקת יווק תועצמאב םיקחורמ םישמתשמ ןיב םיכמסמ תרבעה
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 םאפ טפפספ הצק טמתשמ

 .רבוחמ אוה וילאש בשחממ עד?מ רוזחאו ןוכדעל ףוסמב שמתשמה

 קתספדזומ היל?מיסקפ

 .תוקחורמ תונחת ןיב תונומתו םיכמסמ רוגיש

 עדזמ ץבוק

 .'וכו הבוח ןג ידלי ץבוק ,רכש ילבקמ ץבוק :תומושר לש ןגרואמ ףסוא

 1ז0 ' סחתפתתע המירז םישרת

 .ם?נותנ דוביעב הדובע יבלש וא בשחמ תלנכת תולועפ רדס לש תלפרג השחמה

 עסתדהתא ךרטרופ

 .תויסדנהו תויעדמ תויעב ןורתפל תונכת תפש

 10 וגיג

 .לבז ללוכ) .אצויש המ הז בשחמל סנכנש המ ושוריפש 6גתפתסמ 1א - סגתמתסמ ססע

 התתכטתתעמ הרמוח

 .בשחמ תכרעמ תוביכרמה תונושה תודלחה?ה ,םילנורטקלאה םיביכרמה

 דאפטסאת'נ1סא עדימ

 ,םידבועה ודבעש תועשה תומכ :םינותנה :המגודל .הלאשל הנעמ םיקפסמה םידבועמ םינותנ

 .םלושלש וטנו וטורב רכשה :עדלמה .'וכו ?וכ?נה ירוע?ש ,העשל םרכש

 +אפזת טלק

 .דוביעה ךילהתל םיסנכנש םינותנה

 אדתס (*) וליק

 .ןורכיז לדוג לש הדימ תדיחי

 0 0: בשחמ ורקימ

 .טלפ טלק ?עצמא ןורכיז םג ללוכ ,מ"ע? ללוכ דחא בבשמ יונב םלמעפל .ריעז בשהמ
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 וז טיפורקימ

 .ןרקמ תועצמאב םתגצהו םיכמסמ רועזמ

 דפ ?לוהינ עדימ תכרעמ

 .תונושה לוה?נה תומרב ןוגראה לכ תא תתרשמה עדי תכרעמ יהוז

 עססמא םדומ

 .םינותנ תרבעה ךרוצל ןופלטע יווקל בשחממ ם?קחורמ םיפוסמ רוביח רשפאמה ןקתה

 . ספק-זאמ דרפומ

 .בשחמל תוריעי רבוחמ וניא הצקה דויצ וב בצמ

 סא-ננאפ ןווקמ

 תיביטקארטניא הדובעל ןימז אוהו בשחמל תורישי רבוחמ שמתשמה לש הצקה דויצ וב בצמ

 .(ח?ש-ודל)

 ספעקדסמ תסנסאתע1ס0א (ס8) (בשחוממה) ןכוממה דרשמה

 :בשחוממה דרשמב םיבושחה םיביכרמה ןיבמ ;דרשמה לוהינל תושידח תויגולונכטב שומיש

 םיכילהתה ;ינורטקלא קויתו תוטלחה רחא בקעמ תכרעמ ,ינורטקלא ראוד ,םילילמת דוביע

 .ם?לנותנ תרושקת לע תנעשנה הרמוחו הנכות תועצמאב םיעצבתמ

 סטיניפזנת טלפ

 .תורחא עלפ תודיהיו תספדמ ,גצ ?יבג לע ותכירעו בשחמהמ עדימה תקפה

 קתתדקזנמתתד, תיפקיה הדיחי

 .בשחמ תכרעמב ינוציה ןוסחאו טלפ ,עלק תודיחי

 ססיעמא ןילוות

 .םימישרת ,תופמ ןוגכ יפרג טלפ תאצוה רשפאמה ןקתימ

 קתססתתא בשחמ תינכת

 .לועפל דציכ בשחמה תא החנמה תודוקפ תכרעמ
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 סטמתצ התללאש

 .רגאממ עדלמ וא ןותנ רוזחאל בשחמל היחנה

 תסתמ עצאמ ?ת?ימא ןמז

 .םינותנה ןוכדע רחאל תידימ עדימ תלבק ;ידימ דוביע

 תמסספפ המושר

 .'וכו ןימ ,ליג ,םש תודש לולכתש דבוע תמונשר :המגודל ,םהיניב רשק שיש תודש תצובק

 תפאסצמ 08 עאעתצ קוחרמ הדובע תלעפה

 .קוהרמ םדוביעו לולכמב םינותנ רודיש

 תספסצ טובור

 .תלגכת חוק?פב םינתשמ ם"?אנתב תויאמצע תולועפ עצבל לגוסמה ?נכמ-ורטקלא ןקתמ

 10 הנכות

 תכרעמ תוליעפ לע תחקפמה תוכרעמ תנכות ןיב םיניחבמ .בשחמה תוינכתמ תבכרומ הנכותה

 .תלימוש?? הנכות ןיבו בשחמה

 סצסנימא תכרעמ

 תגשהל תנגרואמו תפתושמ הרוצב ם?לעופה םינקתימו תוטיש ,םישנא ,תולועפ ,םיעוריא

 .תורטמ

 הסתא1אתזנ ףוסמ

 ('וכו תספדמ ףוסמ ,גצ) בשחמהמ עדימ רוזחא וא הנזה רשפאמה הצק דויצ

 טזכטסיתמא סקטואידיו

 .םיגוריחמ ,ריווא גזמ ת"וחוד ,תושדח ןוגכ קסע יתבו םיתבל עדימ תרבעהל תמדקתמ הטיש

 טסתפ עת םילילמת דוביע

 .בשחמ עולסב םרוזחאו םיכמסמ תריצי


